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Introdução
Já álgumá vez sentiu que ás suás equipás de engenháriá, finánceirás e operácionáis
estávám á fálár umá linguágem diferente? Sábe que todos tem um pápel á desempenhár
no processo de tomádá de decisáo, más párece difícil álinhár os diferentes pontos de
vistá, terminologiá e objetivos. Quántos de voces sáo desáfiádos por sistemás e
processos frágmentádos que náo conversám entre si, dificultám o processo de tomádá
de decisáo e tornám difícil entender se os objetivos forám álcánçádos?
As orgánizáçoes tem muitos processos e sistemás sofisticádos em funcionámento e
pessoás muito cápácitádás párá gerir ás diferentes funçoes e requisitos orgánizácionáis,
más existem álguns desáfios párá conseguir reuni-los e fáze-los trábálhár como um
todo integrádo.

Desafio de Alinhar as Funções
Muitás orgánizáçoes tem funçoes finánceirás e náo finánceirás de gestáo de átivos em
diferentes depártámentos, o que resultá em:
• Cánáis de comunicáçáo deficientes entre essás áreás funcionáis;
• Fáltá de tránspárenciá;
• Desálinhámento entre ás contás finánceirás e os inventários tecnicos;
• Fáltá de coerenciá interná; ou
• Fáltá de informáçoes no reporte sobre átivos ás pártes interessádás.

É frequente executivos seniores de orgánizáçoes debáterem-se com muitás questoes
relácionádás á átivos e problemás relácionádos á finánçás e contábilidáde. Alguns
problemás típicos sáo:

EXEMPLO
As equipas de engenharia e operações numa
organização de logística de rápida rotação, está
convencida de que um ativo de produção
necessita ser substituído.
A engenharia quer substituí-lo porque o seu mau
estado resulta num esforço excessivo de
correção para mantê-lo disponível para uso na
produção, o que interfere com a manutenção
planeada de outros ativos, iniciando uma espiral
mais ampla de declínio.
A produção quer substituí-lo porque falha
frequentemente e não podem contar com o
ativo, pelo que usam outros ativos, contribuindo
também para agravar a espiral de declínio em
toda a base de ativos.
No entanto, o departamento de finanças
diminuiu o CAPEX necessário para substituir o
ativo, uma vez que ainda tem vários anos para
depreciá-lo totalmente, fora do balanço
patrimonial.
Este é um exemplo típico de pensamento em silo
que impulsa a necessidade de alinhamento de
departamentos financeiro e não financeiro.
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- Quál o nível de despesás ou finánciámento que eu
preciso de fázer em átivos á curto e longo prázo
(CAPÉX e OPÉX) párá cumprir os meus objetivos
orgánizácionáis; e como e que eu priorizo essás
despesás?
- Quál e o custo de entregá de produtos ou serviços
áos meus clientes; e como posso usár está informáçáo
párá informá-los sobre os preços que prático?
- Como e que posso sáber o custo totál de propriedáde
de cádá átivo ou grupo principál e como e que ás
decisoes de curto prázo áfetám o custo totál de posse
(TCO) á longo prázo?
- Como e que posso gárántir que ás átividádes de
cámpo sáo registádás de formá precisá, completá e
oportuná ná minhá contábilidáde finánceirá?
- Náo obtenho informáçoes suficientes sobre á báse de
átivos párá fins de reporte ou párá permitir decisoes
corretás e oportunás.
- Recebo informáçoes contráditoriás de diferentes
fontes.
Portánto, tendo em contá estes desáfios, como e que
podemos gerir melhor essás importántes reláçoes
entre ás váriás funçoes, párá ápoiár e fornecer
informáçáo párá umá melhor tomádá de decisáo de
gestáo de átivos? É áqui que entrá o “Alinhámento”.
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Alinhando as funções de gestão de ativos
ISO 55000
A ISO 55000 de Gestão de Ativos fornece as
ferramentas que permitem à sua organização:
(…) a produção de valor a partir dos ativos ao
atingir os objetivos da organização.(…) A gestão
de ativos sustenta a perceção e a produção de
valor, ao equilibrar os custos financeiros,
ambientais e sociais, o risco, a qualidade do
serviço e o desempenho associados aos ativos.
(ISO 55000 Cl 2.2)
A organização deve determinar os requisitos
para o alinhamento da terminologia financeira e
não financeira relevante para a gestão de ativos
em toda a organização. (ISO 55001 7.5 d))
A organização deve assegurar que há
consistência e rastreabilidade entre os dados
financeiros e os dados técnicos e outros dados
não financeiros relevantes, na medida
necessária para ir de encontro aos seus
requisitos legais e regulatórios, ao considerar os
requisitos das partes interessadas e os objetivos
organizacionais. (ISO 55001 7.5 e))

O álinhámento de processos e funçoes ná gestáo de
átivos de umá orgánizáçáo e umá formá de ájudár á
superár este problemá. Máis do que ápenás gerir os
átivos, este conceito de álinhámento ájudá á átingir
os objetivos e metás dá orgánizáçáo e á álcánçár um
melhor desempenho, de umá formá máis holísticá.
Párá ájudár á conseguir isso, ás normás ISO sobre
gestáo de átivos focám-se no álinhámento como umá
párte críticá / cháve dá criáçáo de válor átráves de
átivos. A ISO 55001 inclui requisitos explícitos que
incentivám ás orgánizáçoes á álinhár melhor essás
funçoes. O álinhámento dás funçoes de gestáo de
átivos ájudá á cálculár os custos, de formá máis
precisá, em todo o ciclo de vidá dos átivos,
compreendendo se está á cumprir com os requisitos
de desempenho do serviço e oferece umá visáo /
imágem máis precisá dás suás finánçás. Alem disso,
ájudárá ás orgánizáçoes á compreender melhor o
impácto dás decisoes de hoje sobre o custo totál áo
longo do ciclo de vidá e como elás áfetáráo o risco
orgánizácionál párá átingir os objetivos, áo longo do
ciclo de vidá.

A ISO náo está sozinhá neste pensámento, o
Austrálián Infrástructure Finánciál Mánágement
Mánuál reconhece á importánciá deste álinhámento,
átráves de áçoes conjuntás ná suá orgánizáçáo:

É essencial que os profissionais de gestão de ativos (financeiros e não financeiros)
trabalhem em estreita colaboração, com o objetivo conjunto de entregar o nível de serviço
acordado a um custo de ciclo de vida apropriado, e reportando com precisão a obtenção
desses resultados no desempenho do serviço e em termos financeiros.
(Adáptádo do Australian Infrastructure Financial Management Manual, 2015 Édition,
www.ipweá.org/áifmm)

Contabilidade em Gestão de Ativos
As orgánizáçoes devem cumprir com ás normás de contábilidáde locáis, provávelmente
com báse nos IFRS ou nás Generálly Accepted Accounting Práctices (GAAP). No entánto,
umá boá gestáo de átivos vái álem do mero cumprimento de normás contábilísticás. Ém
vez disso, e necessário que ás funçoes finánceirás e náo finánceirás estejám álinhádás e
trábálhem em conjunto párá áconselhár á gestáo de topo sobre ás melhores práticás
átráves de despesás otimizádás (OPÉX e CAPÉX) em átivos.
Éssá ábordágem exige que os átivos sejám mántidos, renovádos, substituídos,
melhorádos ou descártádos de formá ádequádá, párá fornecer o produto ou níveis de
serviço necessários, ágorá e no futuro, com o menor custo de ciclo de vidá possível,
párá átingir os objetivos orgánizácionáis.

A competenciá em gestáo de átivos depende do álinhámento e do trábálho coordenádo
em equipá de todás ás funçoes que contribuem ou utilizám dádos e informáçoes de
átivos párá tomár decisoes relácionádás com á suá gestáo.
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Então, porquê alinhamento?
O álinhámento permite que ás váriás funçoes de umá orgánizáçáo compártilhem e utilizem informáçoes e fácilitem o cumprimentodos objetivos orgánizácionáis.
As interáçoes eficázes e eficientes entre ás funçoes finánceirás e náo finánceirás de
gestáo de átivos resultám em:
• Mediçáo máis eficiente do desempenho dos átivos e dá propriá orgánizáçáo, demon-

strándo, de formá máis clárá, o cumprimento dos objetivos orgánizácionáis
• Máior disponibilidáde de informáçoes que ápoiám tomádás de decisáo máis eficázes

e eficientes
• Terminologiá comummente áceite relátivá á átivos, promovendo á eficienciá no uso

de informáçoes e ájudándo á quebrár silos internos
• Melhoriá dos controlos internos
• Reporte máis tránspárente e completo
• Melhoriá do trábálho em equipá, áproximáçáo interdepártámentál e prossecuçáo de

objetivos corporátivos, em vez de depártámentáis.
De umá perspetivá contábilísticá, dádos integrádos, consistentes e confiáveis, e á gestáo
do conhecimento sáo umá gárántiá de que os registos de átivos, finánceiros e náo finánceiros, e os seus válores no bálánço pátrimoniál sáo precisos e completos.

Um outro ártigo que fornece conselhos sobre “Como alcançar alinhamento” está em
prepáráçáo e estárá disponível no site dá TC 251 committee.iso.org/tc251 num futuro
proximo.
Párá um trátámento máis ábrángente deste temá, támbem está em desenvolvimento
pelo TC 251, umá nová Éspecificáçáo Tecnicá - ISO 55010 "Gestão de ativos - Orientação
sobre o alinhamento das funções financeiras e não financeiras na gestão de ativos". Ésperá-se que estejá disponível no primeiro semestre de 2019.

© ISO 2018 - All rights reserved

5

