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Organizações intensivas em

ativos estruturam-se por meio
de processos complexos,
envolvendo funcionalidades
de diversas áreas. O processo
de Gestão de Ativos (Asset
Management -AM, em inglês)
perpassa todas as áreas funcionais da organização, tem o
objetivo de gerir os ativos com
eficiência e é responsável
pelo equilíbrio dos custos, dos
riscos, das oportunidades e
do seu desempenho. Também,
busca impedir ou mitigar a
perda de recursos e possíveis
danos à reputação da empresa.
Devido às especificidades
inerentes à Gestão de Ativos
vivenciadas pelas organizações, suportes metodológicos adequados à tomada
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de decisão são necessários.
Um aspecto extremamente
importante são as decisões
inseridas em um cenário regulatório legal cujos interesses
de gestão e de conformidade
são, algumas vezes, antagônicos. Em razão de restrições
humanas, financeiras e materiais, entre outras, as organizações precisam decidir quais
práticas de Gestão de Ativos
(AM) e Riscos (RM) devem ser
implementadas, para obter
uma melhor valoração de
seus ativos e, ao mesmo tempo, atender à regulação.
Modelo de gestão de ativos
com foco na regulação
Para atender a esse problema
de decisão, foi desenvolvido
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o Modelo de Gestão de Ativos
com foco na Regulação (AM-RoM) (Lima e Costa, 2019). O
modelo incorpora a análise
conjunta da ISO 31000: 2018 e
da ISO 55001: 2014 (Lima et al,
2018) e inclui um método de
decisão multicritério (MCDM)
para ordenar os requisitos
mais críticos, com base no conhecimento de especialistas
sobre a AM e a Regulação do
Setor. O modelo utiliza algoritmos para obter uma visão
integrada das avaliações dos
especialistas, oferecendo um
suporte metodológico para
apoiar a implementação de
AM e RM em organizações
intensivas em ativos. Estas organizações atuam em vários
setores da economia e estão
sujeitas a uma regulamenta-
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ção específica,
como por
exemplo
água,
energia,
telecomunicações,
entre
outros.
O AM-RoM foi
aplicado
em uma
empresa
brasileira
de transmissão de
energia,

com a participação de profissionais com reconhecida
expertise no setor de transmissão de energia elétrica.
Os resultados foram bastante
significativos para a organização, uma vez que ela acabara
de priorizar uma estrutura
formal para a gestão de ativos
e para a regulação, sob a égide de uma liderança única. Os
resultados obtidos podem ser
utilizados como insumo para
a definição de políticas de
intervenção pelos gestores,
bem como na melhoria contínua do processo de AM.
Sete ações-chave

A estrutura do AM-RoM foi
construída em sete ações-chave representadas em
uma visão circular e
sequencial (Figura
1). Na camada interna do modelo, três
elementos-chave
estão representados: Estrutura
Regulatória, Requisitos de AM e
Requisitos de RM.
A Figura 2 ilustra o
processo.
As sete
Figura 1. Estrutura do AM-RoM em uma visão circular ações-chave
e sequencial
do AM-RoM

são:
(1) Decisões estratégicas
para melhoria de AM, onde se
define o que impacta a operacionalização do AM-RoM,
quais sejam: contextualização; declaração do objetivo
de AM; escopo do AM-RoM;
atores, papéis e responsabilidades; objetivos e critérios
fundamentais;
(2) Avaliação de compliance com a regulação, onde se
propõe categorizar a regulação para dar uma maior visibilidade aos requisitos. Esta
ação-chave inclui: análise do
framework regulatório; mapeamento e categorização das
normas regulatórias; avaliação dos especialistas quanto
ao atendimento à regulação;
cálculo da visão integrada do
grau de compliance percebido;
(3) Avaliação da implementação dos requisitos de
AM&RM, onde a partir dos
requisitos integrados de AM e
RM obtidos da ISO 55001: 2014
e ISO 31000: 2018, avalia-se o
seu grau de implementação e
calcula-se a visão integrada
dos especialistas;
(4) Avaliação da contribuição dos requisitos de AM&RM
para a compliance com a regulação, onde se avalia a con-

Figura 2. O processo
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tribuição dos requisitos ISO no
que se refere à conformidade
com a Regulação e calcula-se
a visão integrada dos especialistas sobre a compliance da
organização com o arcabouço
regulatório;
(5) Estruturação do modelo
de decisão multicritério, onde
se faz a modelagem do problema multicritério baseada
nas avaliações dos especia-

listas em AM e Regulação,
define-se o método mais
adequado e agrega-se as preferências dos decisores;
(6) Aplicação do método
multicritério de apoio a decisão (MCDM), onde se realiza
a ordenação (ranking) dos
requisitos ISO AM&RM, considerando, simultaneamente,
seu grau de implementação
e o quanto eles contribuem

para a conformidade da organização com os requisitos
regulatórios. Os requisitos ISO
priorizados são insumos para
projetos de melhoria do processo de AM. Os três requisitos mais priorizados resultantes da aplicação foram:
Informações documentadas e controladas para
atender aos requisitos legais
e regulamentares;
Profissionais plenamente conscientes de seu
papel no processo de AM;
Liderança e comprometimento da alta administração com a gestão de riscos
integrada ao processo de AM
e o estabelecimento de políticas, alocação de recursos e
colaboração multifuncional.
(7) Avaliação da maturidade da AM para a conformidade
com a Regulação, onde se
busca avaliar o atual estágio
de maturidade do processo
de AM e sua contribuição para
o atendimento à regulação.
Este é o ponto de partida para
definir a estratégia em promover melhorias contínuas no
processo de AM exigido pela
ISO 55000: 2014.
A pesquisa desenvolvida preenche uma lacuna na
literatura ao vincular o tema
da regulação à disciplina de
gestão de ativos, além de considerar aspectos relevantes
da gestão de riscos. A principal contribuição do estudo é a
proposição de um modelo que
possa efetivamente apoiar as
organizações intensivas em
ativos em implementar a AM e
RM, visando sua conformidade com a regulação do Setor
em que atuam.
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