
Como melhorar a gestão de activos  
 
Há um problema comum para os gestores das empresas e organismos públicos de média e grande 
dimensão. Não conseguem ter uma visão global dos equipamentos informáticos e de 
telecomunicações, material de escritório, veículos, bens imobiliários, etc., que vão comprando ao 
longo dos anos. Muito menos sabem o ciclo de vida e conseguem apurar um indicador cada vez 
mais importante para cada um dos equipamentos: o custo total de propriedade (TCO - «Total Cost 
of Ownership»).  
 
Foi para resolver este problema de informação e contribuir para a realização de poupanças que 
começaram a surgir nos últimos dois anos soluções de software para a gestão de activos (ou 
«asset management», na versão anglo-saxónica). Uma área - também conhecida por alguns 
fornecedores como gestão de infra-estruturas (IRP - «Infrastructure Ressource Planning») - que 
começa a dar os primeiros passos em Portugal.  
 
A Internacional Data Corporation estima que as empresas pioneiras (na maioria norte-
americanas) que já introduziram esta tecnologia têm, em média, uma redução de custos de cerca 
de 20% ao ano. Pela simples razão de que passaram a fazer um acompanhamento orçamental e 
administrativo dos seus equipamentos, eliminando redundâncias e períodos de inoperacionalidade 
e evitando aquisições desnecessárias.  
 
Os ganhos verificados nos casos de sucesso pioneiros de sistemas de «asset management» não 
ficam por aqui. A prática tem demonstrado que é possível alcançarem ganhos significativos, por 
exemplo, nas tarefas rotineiras de manutenção. 
 
Perante o enorme potencial de mercado, algumas empresas de software estão a apostar forte 
neste sector emergente, avançando com produtos que apresentam um leque cada vez mais 
alargado de funcionalidades: desde a gestão de encomendas e inventário, acompanhamento de 
contratos, até cálculo de imobilizados. A aquisição da Remedy pela Peregrine foi a principal 
movimentação ocorrida em 2001 entre as empresas do sector.  
 
As aplicações de software de gestão de activos permitem:  
* reduzir custos e medir o custo total de propriedade (TCO - «Total Cost of Ownership») dos 
equipamentos; 
* melhorar a «orçamentação» e a planificação dos activos da empresa; 
* gerir com mais eficácia o ciclo de vida dos equipamentos; 
* eliminar redundâncias e períodos de inoperacionalidade e evitar aquisições desnecessárias. 
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