
GESTÃO DE ATIVOS 
De 21 de abril a 20 de maio de 2021 

DESCRIÇÃO

Neste curso virtual você poderá identificar os conceitos básicos de gestão de ativos e aplicá-los em um projeto de estudo. 
Você terá à sua disposição diversos elementos, como conteúdo na plataforma, materiais de instrução, sessões ao vivo 
com especialistas, tutoriais e acesso a uma plataforma de gestão de ativos para realização de simulações e testes. 
Aproveite ao máximo! 

COMO VOCÊ VAI APRENDER?

Este curso virtual foi pensado para ter instâncias tanto de treinamento offline, utilizando os recursos disponíveis na 
plataforma, quanto de treinamento online, nas duas sessões com os especialistas. Reveja os principais marcos e o guia 
online do programa na plataforma. 

¿O QUE VAI OBTER?

Identificar os principais conceitos associados à gestão de ativos, integrando as visões estratégicas com as operacionais.

Aplicar a visão moderna de gerenciamento de ativos a um projeto real de gestão de ativos.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER?

O papel dos ativos na empresa
Conceito de gestão de ativos
Gestão de ativos industriais e de infraestrutura
Liderança e transversalidade
Realidades econômicas e técnicas
Custos e riscos
Alinhamento de gestão de ativos
Trade off na gestão de ativos

Princípios-chave de gestão de ativos
Benefícios dos processos de suporte à decisão baseados na 
monetização do risco
Gestão do ciclo de vida e relações entre risco/custo, 
CAPEX/OPEX
A norma ISO 55000 e a certificação
Escala de maturidade

ROTA DE APRENDIZAGEM

Configure o seu perfil

Responder a uma avaliação diagnóstica

Aprender os fundamentos da gestão 
de ativos com o a conteúdo na 
plataforma

Troque expectativas sobre o que você 
espera aprender neste curso por meio 
de um fórum 

Participar de uma palestra on-line  de gestão 
de ativos  no respectivo horário de seu país

Reveja a apresentação da plataforma  
Assets Value 

Desenvolver um projeto gestão de ativos 
usando a plataforma AssetsValue 

Use os recursos de apoio e entre em contato 
com os facilitadores 

Participe da segunda sessão online  onde 
os casos serão simulados 

Responda a uma avaliação de aprendizagem 
e pesquisa de satisfação 

Receba feedback sobre projetos e notas 
do curso 

Baixe o certificado de participação e 
aprendizagem se você passar no curso 

Diga adeus aos colegas e facilitadores por 
meio de uma mensagem em um fórum de 
despedida 
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COMO ACESSAR O CURSO? 

Através da plataforma você pode acessar o curso e todos os elementos que o compõem.
Você receberá seus dados de acesso por e-mail. 
Consulte o guia do usuário para identificar as seções e como fazer o curso. 

Nas instruções para o desenvolvimento do projeto, será 
explicado aos participantes o acesso à plataforma 
digital AssetsValue. Confira na plataforma do curso. 

Na realização do projeto e estudo prático, serão usados 
3 módulos: 

 Otimização da Manutenção
 LCC Fim de Vida
 Estoque Estratégico

Cada participante deverá eleger um único tema para 
sua avaliação final. Será de forma individualizada e 
poderá utilizar os dados reais da sua empresa. 

Tutoriais de Instrução e documentos de suporte estarão 
disponíveis para consulta, bem como contato com 
instrutores e colegas. 

COMO DESENVOLVER O PROJECTO? 

Apresentação 
Introdução 
cápsula online

Sessão Síncrona 1 
Gestão de Ativos

Projeto Gestão de 
Ativos 

Sessão Síncrona 2 
Simulações

Avaliação e 
fechamento 

21 de Abril 22 a 26 de Abril 27 de Abril 28 de Abril a 10 de 
Maio

11 de Maio 12 a 20 de Maio


