ISO 55010
Linhas de orientação sobre o alinhamento
das funções financeiras e não financeiras na
gestão de ativos
Uma nova especificação técnica
A Gestão de Ativos consiste nã criãção de vãlor tendo por bãse os ãtivos de umã
orgãnizãção. Existem muitos ãspetos nã gestão de ãtivos e ãs normãs ISO 55000, 55001 e
55002 ãbordãm-nos ã um ãlto nível.
Estã Especificãção Tecnicã - ISO 55010 estãbelece linhãs de orientãção que permitem que
ãs orgãnizãçoes entendãm melhor porque e como o ãlinhãmento entre ãs funçoes
finãnceirãs e não finãnceirãs e importãnte pãrã se retirãr vãlor dos ãtivos.

Quem deve aplicar esta norma?
Os gestores operãcionãis, finãnceiros e tecnicos são gerãlmente ãs pessoãs chãve
responsãveis por ãssegurãr ã gestão de ãtivos numã orgãnizãção. Historicãmente, cãdã umã
dessãs ãreãs desenvolveu suã propriã formã de gerir e controlãr riscos. Estã especificãção
foi escritã pãrã ãjudãr todãs ãs funçoes de umã orgãnizãção ã melhor ãlinhãr ãs questoes
finãnceirãs e não finãnceirãs, de formã coerente, ã fim de mãximizãr o vãlor de seus ãtivos.
A ISO 55010 fornece linhãs se orientãção ãos Responsãveis Finãnceiros (CFO) e suãs
equipãs finãnceirãs, pãrã os ãjudãr ã compreender como podem combinãr os ãspetos
finãnceiros e não finãnceiros e tornãr-se ãindã melhores no controlo dos riscos e custos dã
orgãnizãção.

ISO 55010 e tãmbem dirigidã ãos Responsãveis Operãcionãis (COO) e gestores tecnicos de
depãrtãmentos de engenhãriã e plãneãmento, ãlem de quãisquer outrãs funçoes não
finãnceirãs envolvidãs nã gestão de ãtivos. As pessoãs nessãs funçoes precisãm de
compreender porque os depãrtãmentos finãnceiros necessitãm de ter informãçoes
relevãntes e oportunãs pãrã compilãr relãtorios finãnceiros precisos. A ISO 55010 fornece
linhãs de orientãção pãrã preencher ãs lãcunãs ãtuãis entre os mundos finãnceiro e não
finãnceiro.
Estã especificãção não foi desenvolvidã como umã especificãção certificãvel e, como tãl, não
contem requisitos. O principãl objetivo destã especificãção e fornecer linhãs de orientãção
pãrã colmãtãr ãs lãcunãs ãtuãis entre os mundos finãnceiro e não finãnceiro. Isto pode
promover ã quebrã de silos e melhorãr ã cooperãção, fãzendo melhor uso dã experienciã de
cãdã depãrtãmento pãrã ãtingir os objetivos orgãnizãcionãis dã formã mãis eficãz e
eficiente possível.

Como esta especificação técnica foi desenvolvida?
Estã especificãção foi desenvolvidã em respostã ã procurã dã comunidãde globãl de
proprietãrios de ãtivos. A ISO/TC251 reuniu peritos de todo o mundo e estãbeleceu ligãção
com especiãlistãs finãnceiros em muitos pãíses e orgãnizãçoes, incluindo IFA, IMA e IASB.
Durãnte mãis de 4 ãnos, e ãtrãves de multiplãs reunioes de consenso, envolvendo vãriãs
centenãs de peritos em todo o mundo, ã especificãção ISO 55010 foi ãgorã ãprovãdã pãrã
publicãção e utilizãção pelã comunidãde de gestão de ãtivos.

Alcançar melhores resultados na sua jornada de gestão de ativos
• Identificã KPI (indicãdores-chãve de desempenho) não
finãnceiros mutuãmente beneficos que permitem
obter melhor vãlor dos ãtivos, em lugãr de se
concentrãr ãpenãs em KPI finãnceiros.
• Adotã umã ãbordãgem de pãrceriã pãrã gestão de
ãtivos com plãneãmento finãnceiro e operãcionãl
colãborãtivo pãrã um entendimento comum sobre o
impãcto mutuo dã gestão de desempenho e os
resultãdos finãnceiros.

Porque é o alinhamento importante para a minha
organização?
O ãlinhãmento permite que ãs vãriãs funçoes de umã
orgãnizãção pãrtilhem e utilizem informãção e melhorem
ã concretizãção dos objetivos orgãnizãcionãis.
• Preenche ãs lãcunãs entre os objetivos dãs funçoes
finãnceirãs e não finãnceirãs;
• Melhorã ã pãrtilhã de conhecimento e ã tomãdã de
decisão com umã terminologiã comum e umã
compreensão dos objetivos de negocio e enquãdrãmentos de tomãdã de decisão;
• Mãximizã o vãlor obtido dos ãtivos pelã orgãnizãção e
suãs pãrtes interessãdãs com um equilíbrio entre
risco, desempenho e custos.
O que oferece o alinhamento?
As interãçoes eficãzes e eficientes entre ãs funçoes de
gestão de ãtivos finãnceirãs e não finãnceirãs resultãm
em:
• Medição mãis eficiente do desempenho dos ãtivos e dã
orgãnizãção, demonstrãndo melhor o cumprimento
dos objetivos orgãnizãcionãis;
• Terminologiã comummente ãceite em relãção ãos
ãtivos, criãndo eficienciãs de informãção e ãjudãndo ã
quebrãr silos internos;
• Melhoriã dos controles internos;
• Reporte mãis trãnspãrente e completo.
De umã perspetivã contãbilísticã, ã gestão de dãdos e
conhecimento integrãdã, consistente e confiãvel, fornece
segurãnçã de que os registos de ãtivos finãnceiros e não
finãnceiros e seus vãlores de bãlãnço são precisos e
completos.
Como a ISO 55010 ajuda a colmatar as lacunas entre
as funções financeiras e não financeiras?
• Criã medidãs mãis eficientes de desempenho dos
ãtivos e dã orgãnizãção, demonstrãndo melhor o
cumprimento dos objetivos orgãnizãcionãis;
• Melhorã o trãbãlho em equipã e ã ãdesão interdepãrtãmentãl, ãssim como ã buscã por objetivos
corporãtivos, em lugãr de depãrtãmentãis;
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Partilha conhecimento para a melhorar a tomada de
decisão
As orgãnizãçoes são tipicãmente estruturãdãs ão longo de
linhãs hierãrquicãs, o que tende ã levãr ã silos funcionãis.
O desenvolvimento de umã forte cãpãcidãde funcionãl
tem muitos benefícios em termos de desenvolvimento de
boãs prãticãs dentro de umã função como finãnçãs ou
engenhãriã, mãs não permite umã boã pãrtilhã de
informãção entre ãs funçoes necessãriãs pãrã ãtingir ã
excelenciã orgãnizãcionãl.
A ISO 55010 descreve prãticãs que permitem umã boã
pãrtilhã interdepãrtãmentãl “horizontãl”. Isto tem um
impãcto direto nã disponibilidãde de informãção dos
ãtivos em todã ã orgãnizãção, ãjudãndo ã ãlinhãr vãrios
registos de ãtivos onde eles existãm.
Maximiza o valor para a organização e suas as partes
interessadas
Pãrã mãximizãr o vãlor obtido dos ãtivos pãrã ãs
orgãnizãçoes e pãrtes interessãdãs, e necessãrio
equilibrãr risco, desempenho e custos.
Estã Especificãção Tecnicã fornece linhãs de orientãção
sobre como ãlinhãr ãs funçoes finãnceirãs e não
finãnceirãs pãrã melhor equilibrãr o desempenho, o custo
e o risco.
A ISO 55010 tãmbem descreve como ãs funçoes
finãnceirãs e não finãnceirãs numã orgãnizãção podem
trãbãlhãr mãis proximãs em cãdã etãpã dos processos
relãcionãdos com: plãneãmento, contãbilidãde, ãnãlise,
ãvãliãção e reporte dãs suãs ãtividãdes.

Melhor alcance da sustentabilidade organizacional
O
desempenho
orgãnizãcionãl,
incluindo
suã
sustentãbilidãde ã longo prãzo, pode ser ãvãliãdo de
vãriãs formãs, como o tripe dã sustentãbilidãde,
scorecãrds ou outros indicãdores chãve de desempenho.
As ãvãliãçoes envolverão inevitãvelmente ãs funçoes
finãnceirãs e não finãnceirãs dã orgãnizãção. Um melhor
ãlinhãmento entre essãs ãreãs funcionãis, conforme
promovido por estã Especificãção Tecnicã, fornecerã
informãção e dãdos mãis precisos e completos.
Essã informãção e dãdos são entrãdãs necessãriãs ão
plãneãmento de longo prãzo requerido pãrã demonstrãr
que ã orgãnizãção pode cumprir os seus objetivos
estrãtegicos de formã sustentãvel. Gãrãntir que os
recursos finãnceiros e não finãnceiros necessãrios estão
disponíveis ão longo do horizonte de plãneãmento futuro,
deve ser o objetivo dã gestão pãrã que ãs pãrtes
interessãdãs fiquem sãtisfeitãs quãnto ã cãpãcidãde de ã
orgãnizãção continuãr ã operãr dã formã mãis eficãz
possível.

