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SYSTRA x USBEK & RICA

Embora o termo Gestão de Ativos tenha aparecido apenas recentemente,  
o conceito de gestão de patrimônio remonta à antiguidade. Nos anos 2000,  
a gestão de ativos passou a ser estruturada e codificada por normas e padrões 
em resposta aos novos desafios da economia global; a sua aplicação está 
agora a ser alargada a cada vez mais áreas das nossas vidas. Entrevistamos 
várias partes interessadas do ecossistema com a intenção de destacar a diver-
sidade e o alcance das oportunidades abertas pela Gestão de Ativos, e esses 
resultados agora são apresentados neste relatório.

‘Mais vale prevenir do que remediar’: este ditado poderia perfeitamente resu-
mir a contribuição essencial da Gestão de Ativos. Pode ser uma simplificação 
excessiva, mas revela a mudança de paradigma em andamento em muitos 
setores, particularmente na mobilidade. À medida que respondemos às crises 
que definem os nossos tempos, sejam elas de saúde, ambientais, económi-
cas ou sociais, estamos continuamente a pedir e esperar mais das nossas 
infraestruturas e daqueles que as gerem. O desempenho não é mais apenas 
técnico, operacional ou financeiro - ele também deve ser sustentável. Mas o 
que realmente queremos dizer com sustentabilidade? Trata-se puramente de 
atingir as metas de carbono? Ou é mais amplo que isso? Trata-se de nossa 
capacidade de otimizar o desempenho da infraestrutura, agora e no futuro, ao 
mesmo tempo em que criamos valor, respondemos efetivamente às mudan-
ças futuras e nos adaptamos aos desafios emergentes?

Por sua própria essência, a antecipação não é invenção, mas preparação. Tra-
ta-se, portanto, não só de ferramentas, mas também de cultura e organização. 
Antes que possamos ‘gerenciar’ ativos, devemos primeiro saber o que são, 
entendê-los e testá-los com uma infinidade de cenários, se quisermos tomar 
decisões informadas no momento mais apropriado. A Gestão de Ativos é, por-
tanto, muito mais do que um método: é um processo constante de diálogo 
entre diferentes áreas de conhecimento, dados, prazos e prioridades. A Gestão 
de Ativos reúne uma diversidade de partes interessadas em torno de questões 
essenciais, como, por exemplo, como garantir que as infraestruturas de hoje 
sempre atenderão às necessidades de amanhã?

Esperamos que estas poucas páginas lhe deem uma visão mais clara deste 
tópico estruturalmente essencial, que é central para os grandes desafios aos 
quais a engenharia deve agora dar respostas.

Nicolas Massart 
diretor técnico  

e de inovação  
da SYSTRA

E se a previsão 
fosse uma  
ciência exata?
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Qual é o valor da infraestrutura? É sempre um 
valor financeiro? Em um setor onde muitos 
atores colaboram, pode-se esperar uma 

infinidade de definições. O valor é específico para 
todos eles e é o ponto de partida para cada aborda-
gem de gestão de ativos. 

DEFINIR E AUMENTAR  
O VALOR FINANCEIRO  
ATRAVÉS DA GESTÃO  
DE ATIVOS  
A gestão de ativos é o conjunto de atividades que per-
mite que a gestão dos ativos de uma organização gere 
valor ideal, mantendo um equilíbrio entre o nível de 
desempenho, riscos e custos. Com infraestrutura, os 
ativos geralmente são físicos, mas também podem 
ser financeiros, que é de onde vem a gestão de ativos. 
No mundo dos transportes, isto inclui edifícios (esta-
ções, depósitos…), redes (ferroviárias, catenárias…)  
e material circulante (comboios).

O valor é avaliado principalmente com base nos cus-
tos, que os modelos financeiros avaliam simultanea-
mente para atingir um ótimo entre CAPEX e OPEX. 
CAPEX (‘despesas de capital’) corresponde ao total de 
investimentos, enquanto OPEX (‘despesas operacio-
nais’) representa despesas operacionais. O objetivo  
é manter o desempenho operacional ao longo do 
ciclo de vida e investir com responsabilidade para 
melhorar o equilíbrio custo-desempenho-risco, 
aumentando assim o valor criado.

O ótimo CAPEX-OPEX define os trade-offs para um 
determinado valor de serviço ao longo da vida útil do 
ativo. John Hardwick, diretor executivo de Gestão de 
Ativos da agência governamental Transport for New 
South Wales, Austrália, é a favor dessa abordagem ao 
enfatizar uma visão de longo prazo. “Para o governo, 
é o custo total que importa. E é sobre o serviço que você 
oferece aos usuários e à comunidade.”

Os múltiplos valores 
da infraestrutura

PALAVRAS
Renée Zachariou
 
ILUSTRAÇÃO
Dan Matutina

1-  Hanif, N., Lombardo, C., 
Platz,  D.,  Chan, C., 
Machano, J., Pozhidaev, D. 
et Balakrishnan, S., eds., 
Managing Infrastructure 
Assets for Sustainable Deve-
lopment: A Handbook for 
Local and National Govern-
ments (New York, United 
Nations, 2021).

ALÉM DO VALOR FINANCEIRO: 
ATENDENDO USUÁRIOS
Isso toca em outro valor, ou seja, o valor do serviço. 
Em um guia para atores públicos publicado em 
abril de 20211, as Nações Unidas diferenciam entre 
o valor do serviço e o valor financeiro de um ativo. 
O primeiro corresponde ao “nível de serviço que um ou 
mais ativos prestam aos usuários, proprietários, comu-
nidade e cidadãos”, enquanto o segundo se refere ao 
custo de aquisição e operação.

As duas definições são complementares e não 
concorrentes, de acordo com Thomas Paineau, 
diretor sênior de investimentos da Meridiam, uma 
empresa de investimentos francesa independente 
cuja missão é “desenvolver, construir e operar infraes-
trutura sustentável de longo prazo que melhore a quali-
dade de vida das pessoas”. “É claro que olhamos para a 
dimensão financeira porque temos que reportar aos nos-
sos investidores. Mas esse valor só será concretizado se a 
infraestrutura contribuir positivamente para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS, 17 metas definidas 
pela ONU desde 2000).”

Não apenas coexistem diferentes definições de valor, 
mas o valor não é fixo no tempo. Se voltarmos aos 
métodos tradicionais de contabilidade, o valor de 
um ativo se deprecia com o tempo, com desgaste. No 
entanto, uma ponte de 100 anos com total funciona-
lidade tem o mesmo valor de serviço que uma ponte 
nova. No entanto, incorrerá em custos de manuten-
ção mais elevados.

VALORIZANDO O IMPACTO 
AMBIENTAL DE HOJE  
E DE AMANHÃ
“Para nós, não há um trade-off prévio inferido entre CAPEX 
e OPEX, pois monitoramos projetos com mais de vinte e 
cinco anos e em infraestruturas com vida útil superior a 
sessenta anos”, afirma Thomas Paineau. O pensamento 
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« O objetivo é manter o desempenho operacional 

ao longo do ciclo de vida e investir com 

responsabilidade para melhorar o equilíbrio custo-

desempenho-risco, aumentando assim o valor criado.»
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O VALOR DA  
INFRAESTRUTURA  
DE ACORDO COM

Hervé Le Caignec, CEO da 
Lisea, operadora LGV SEA 
(linha de alta velocidade 
Sud Europe Atlantique)
E Jean-Bruno Delrue, 
CEO da Mesea, empresa de 
manutenção Tours-Bordeaux 
LGV SEA 

JB.D.  Uma infraestrutura de transporte é 
antes de tudo um serviço público, desti-
nado a usuários individuais e empresas. 
Seu valor de uso é, portanto, essencial. 
Por outro lado, é inconcebível que a 
dimensão financeira seja dissociada 
dela. Uma infraestrutura de transporte 
é gerida ao longo de um longo período, 
e a otimização do seu custo global 
começa na fase de projeto, o que implica 
a integração do operador-mantenedor 
nesta fase, que é o espírito do projeto 
LGV SEA. O esforço de manutenção e 
seu impacto na estrutura devem ser oti-
mizados para garantir sua segurança e 
desempenho, para adiar ao máximo as 
operações de renovação.

H.LC.  Com a linha de alta velocidade SEA, 
o valor da infraestrutura pode ser 
medido com base em vários critérios. 
Para enfrentar os desafios das mudan-
ças climáticas, será incentivada uma 
mudança modal para o transporte 
ferroviário entre Paris e as princi-
pais cidades do sudoeste da França. 
A transferência de comboios de alta 
velocidade para uma linha ferroviária 
específica também liberta muita capa-
cidade nas linhas tradicionais, o que é 
suscetível de incentivar o desenvolvi-
mento de serviços expressos regionais 
(TER) ou de transporte ferroviário de 
mercadorias. Finalmente, a linha de 
alta velocidade SEA servirá a dinâmica 
regional de toda a costa atlântica e do 
Grande Sudoeste. Durante a fase de 
operação, também continuaremos a 
monitorar o impacto do projeto por 
meio de um observatório ambiental e 
de uma auditoria socioeconômica.

de longo prazo inclui necessariamente levar em conta 
o risco climático desde a fase de projeto da infraestru-
tura. A Meridiam estava envolvida no financiamento 
de um túnel sob PortMiami, uma área frequente-
mente atingida por furacões. Ao adicionar mais 1% ao 
preço da construção para instalar portas para vedar 
a entrada do túnel em caso de enchente, dezenas de 
milhões de dólares foram economizados ao longo da 
vida útil da infraestrutura.

UMA VISÃO INTEGRADA  
DE VALOR
A gestão de ativos, portanto, não está focada no ativo 
em si, mas no valor que o ativo pode fornecer, de 
acordo com a ISO 55001 (ver p. 15). John Hardwick 
menciona a substituição dos sistemas de sinaliza-
ção ferroviária no sudoeste da Austrália, onde várias 
opções estavam disponíveis. Uma era gastar A$ 800 
milhões para atualizar o sistema existente, ou uma 
nova tecnologia digital poderia ser instalada por A$ 
450 milhões adicionais.

A inovação tecnológica reduziria o tempo gasto pelos 
operadores nos trilhos (uma questão de segurança) e 
aumentaria o número de trens que poderiam circular 
na linha (uma questão de serviço). Levando tudo em 
consideração através de uma abordagem de gestão de 
ativos, a segunda opção foi escolhida.

A grande força da gestão de ativos é que ela reúne 
informações de diversas fontes (serviços financei-
ros, gerentes de manutenção, equipes operacionais 
e pesquisas de satisfação do cliente), permitindo que 

engenheiros e equipes de gestão de ativos discutam 
opções desde o início e se concentrem em ações de 
longo prazo. objetivos de desempenho.

O VALOR PATRIMONIAL  
DA INFRAESTRUTURA  
DE TRANSPORTE
A infraestrutura de transporte também tem um valor 
patrimonial, e a gestão de ativos às vezes é tradu-
zida como “gestão do patrimônio”. De acordo com o 
dicionário francês Larousse, patrimônio é “proprie-
dade herdada de seus antepassados”, o que significa que 
a gestão de ativos é um trabalho coletivo ao longo 
do tempo, a fim de construir e aumentar sua rede e 
patrimônio em benefício das gerações futuras.

Com isso em mente, Jean-Bruno Delrue, CEO da 
Mesea, empresa de manutenção da linha de alta 
velocidade Tours-Bordeaux South Europe Atlantic 
High-Speed Line (LGV SEA), diz que está trabalhando 
em estreita colaboração com Lisea, a operadora LGV 
SEA: “Reunimos recursos financeiros e humanos para 
desenvolver uma abordagem conjunta que permita um 
conhecimento aprofundado do crescimento das nossas 
instalações ao longo do tempo, em termos da geometria 
dos nossos trilhos e do estado dos nossos equipamentos 
de sinalização.” Hervé Le Caignec, CEO da Lisea, 
acrescenta que “em grande medida, Lisea conta com 
ferramentas desenvolvidas pela Mesea (CMMS)2 para 
inventário de ativos”.

O VALOR DA  
COLABORAÇÃO
Ter uma abordagem holística para cada faceta da 
infraestrutura e seus valores, que diferem para cada 
parte interessada, permite conversas informadas com 
tomadores de decisão e investidores. Joubert Flores, 
ex-diretor de manutenção do metrô do Rio de Janeiro 
(Brasil) e atual vice-presidente da União Internacional 
das Ferrovias da América Latina, teve que convencer 
o poder público a investir em ativos específicos para 
o metrô do Rio de Janeiro. “Após avaliar toda a rede, 
identificamos cinquenta e um ativos a serem atualizados, 
oito dos quais com alto risco de falha. Isso nos permitiu 
priorizar os investimentos.” Embora nos concentremos 
aqui no valor da infraestrutura, seu mau funciona-
mento também tem um impacto financeiro no caso 
de penalidades estabelecidas pela autoridade super-
visora e/ou queda na receita do usuário se a infraes-
trutura estiver com baixo desempenho. Há também 
um impacto econômico, com um aumento no OPEX 
se os ativos falharem mal, juntamente com um custo 
reputacional.

Adotar um modelo de gestão de ativos eficaz é um 
desafio ousado e exigente, que envolve transfor-
mar a cultura dos stakeholders e mudar as pers-
pectivas de diversos players.

2- CMMS: Computerized maintenance management system /  Sistema informatizado de gestão de manutenção.

« Reúne informações 

de várias fontes 

[...], permitindo que 

engenheiros e equipes 

de gestão de ativos 

discutam opções desde 

o início e se concentrem 

em objetivos de 

desempenho de longo 

prazo. »

O VALOR AFETIVO  
DAS INFRAESTRUTURAS 
DE TRANSPORTE  
VIRALIZA!
Numtots (New Urbanist Memes for 
Transit-Oriented Teens) são todos sobre 
transporte público e novo urbanismo, e 
compartilham imagens online que mui-
tas vezes se tornam virais, de mapas de 
metrô reimaginados a fotomontagens da 
vida em transporte público. Embora seu 
humor às vezes possa ser impenetravel-
mente obtuso, seu apego e compromisso 
com o transporte público expressam efe-
tivamente seu valor afetivo, que vai muito 
além de seu valor como mero serviço 
público. 

O custo total do ciclo de vida de um  
material circulante vale de 2,5 a 3 vezes 
seu custo de aquisição.

Após a instalação de um sistema de  
detecção de falhas nas catenárias, um 
operador europeu relatou uma economia 
de custos de 8 a 10% nas atividades de 
manutenção.

8%

3 X

1- Avaliação SYSTRA.
2- UITP (2019). Digitalisation and Asset Maintenance.
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LUSTRAÇÃO 
Joe Waldron

como agregados e betão pronto, como “ controlo de 
recursos-chave como agregados e betume é essencial para 
obras rodoviárias ” 2. Através da subsidiária Eurovia, a 
Vinci desenvolveu “um processo inovador de renovação 
de pavimentos com uma taxa de reciclagem muito ele-
vada”, que “ aumentou em 70% a taxa de reciclagem de 
agregados provenientes do aplainamento de pavimentos e 
foi reutilizado localmente em novos pavimentos ” 3.

Reutilizar hardware não é suficiente. Também pre-
cisamos antecipar mudanças na forma como as 
pessoas vivem, para que possamos começar a adap-
tar nossas infraestruturas agora para melhorar sua 
resiliência em um momento em que eventos climá-
ticos extremos parecem ser cada vez mais comuns. 
O gerenciamento proativo de riscos inclui manuten-
ção preditiva (usando sensores e conectividade IoT), 
gêmeos digitais e réplicas virtuais e interativas de 
infraestruturas. Em 2014, Cingapura foi pioneira na 
modelagem detalhada da cidade, incluindo toda a sua 
rede viária, usando a tecnologia de sensoriamento 
remoto a laser 3D (LiDAR). A gestão centralizada das 
infraestruturas rodoviárias permite detectar falhas 
como buracos para reduzir acidentes e conseguir um 
melhor planeamento de desenvolvimentos futuros, 
com simulações detalhadas para melhorar a fluidez 
do tráfego e lidar com potenciais encerramentos de 
estradas ou novas rotundas.

REPENSANDO USOS 
Greg Marsden, professor de governança de trans-
porte no Institute for Transport Studies da Univer-
sidade de Leeds, no Reino Unido, está trabalhando 
na mobilidade reduzida provocada pelo Covid-19. 
Apesar do levantamento das restrições no início de 
2022, o tráfego rodoviário nos dias úteis no Reino 
Unido representa agora apenas 91% dos níveis 
pré-pandemia, devido ao aumento do trabalho em 
casa, cujos efeitos ainda não são quantificáveis. 
Como isso afeta a construção de novas infraestru-
turas, já que seu uso pode mudar de forma progres-
siva ou abrupta?

A mudança na utilização das infraestruturas é 
agora uma preocupação real, e não apenas para o 
setor dos transportes. Fanny Lopez, especialista em 
infraestruturas energéticas, acredita que “chegamos 
a um ponto de inflexão, pois as infraestruturas elétri-
cas e de telecomunicações, por exemplo, estão passando 
por grandes mudanças. Os antigos sistemas de central 
telefônica tornaram-se obsoletos na era da digitalização, 
e várias usinas térmicas e nucleares estão programadas 
para serem fechadas”.

As demandas por reversibilidade e mutabilidade 
estão aumentando em outros setores, como visto 
no ônibus Orlyval que liga o aeroporto de Orly 
a Antony, nos subúrbios ao sul de Paris. O Grand 
Paris Express, com a extensão da linha 14 para o 
sul, fechará a linha Orlyval em 2024. Mas há opções 
disponíveis, com Orlyval transformado em uma 
nova linha de metrô como parte de um projeto 
para construir novas estações entre Orly e Antony. 
Outros planos incluem convertê-lo em uma ciclovia 
ou em uma pista dedicada para um serviço de trans-
porte autônomo.

Greg Marsden vê os projetos de substituição como 
oportunidades valiosas para repensar as funções 
das estruturas. Por exemplo, esses desenvolvimen-
tos podem, em alguns casos, andar de mãos dadas 
com o uso crescente de opções de mobilidade suave 
ou calmante do espaço. “Às vezes, uma ponte rodo-
viária tem que ser fechada porque está com defeito. 
Vamos consertá-lo e colocá-lo de volta em serviço ou ele 
pode ser convertido apenas em uma ciclovia e caminho 
de pedestres?” Essa mudança de longo prazo no uso 
da infraestrutura já está acontecendo à medida que 
as cidades evoluem. O High Line Park em Man-
hattan, Nova York, é um parque urbano suspenso 
construído em 2006 em uma seção em desuso das 
antigas ferrovias aéreas. Em 2017, em Seul, Coreia 
do Sul, uma autoestrada não utilizada foi transfor-
mada em enormes jardins suspensos. Na era da 
transição ecológica, infraestruturas sustentáveis, 
novas ou reinventadas podem se adaptar. Eles se 
mostraram mutáveis e abertos a novos usos.

Os objetivos de desenvolvimento sustentável visam prolongar a vida 
útil das nossas infraestruturas, mas também refletir sobre a sua uti-
lização no interesse das gerações futuras. Quando é mais benéfico 

estender ou transformar seu uso? 

Construída em 1900, a linha 1 do metrô de Paris transporta 750.000 passagei-
ros diariamente de leste a oeste. Embora tenha visto muitas mudanças em 
120 anos, incluindo automação em 2013, é um símbolo de nossa infraestru-
tura envelhecida. O fator idade não é um dado adquirido, diz Fanny Lopez, 
historiadora de arquitetura e tecnologia e professora da Escola de Arquite-
tura de Paris-Est. “Muitas infraestruturas têm quase cem anos. A obsolescência  
é um problema. Em termos de rede viária e de energia, ou usinas nucleares e hidre-
létricas, tendemos a pensar que seu enorme tamanho é sinônimo de permanência, 
mas estão enfraquecendo.” Estradas, pontes ferroviárias, usinas nucleares e 
outras infraestruturas revelam falhas potenciais ou comprovadas. Eles exi-
gem maior escrutínio direcionado e melhor antecipação de falhas na forma 
de gestão de ativos reais.

REUTILIZE E ANTECIPE
Com as mudanças climáticas, a pressão sobre os recursos de matérias-primas 
e a inflação dos custos de energia, a sustentabilidade de nossa infraestrutura 
pode se tornar mais central, para não dizer crucial no futuro. Os principais 
componentes de concreto, areia e cascalho (cuja demanda global chega a 
40 a 50 bilhões de toneladas por ano, segundo a ONU) podem se esgotar no 
futuro1, enquanto as crises de abastecimento já são uma realidade em partes 
do mundo.

Diante desses desafios globais, a economia circular está ganhando terreno. A 
Colas, uma subsidiária do Grupo Bouygues, recicla materiais de construção 
de estradas, como agregados e betão pronto, das suas pedreiras e pedreiras, 

« Reparamos 

e colocamos de volta 

em serviço, ou poderia 

ser convertido apenas 

em uma ciclovia e 

caminho para pedestres? »  
Greg Marsden
Pesquisador da Universidade de Leeds, Reino Unido

1-  Zhong, X., Deetman, 
S., Tukker, A. et al.,  
« Increasing material 
efficiencies of buil-
dings to address the 
global sand crisis », 
Nat. Sustain. (2022).

2-  « Os materiais », Colas, 
[online].

3-  « Como otimizar recur-
sos graças a econo-
mia circular », Vinci, 
[online].
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Durável 
por  
design

Quais são as contribuições da gestão 
de ativos e como ela contribui para 
a infraestrutura de longo prazo?

Denis Andlauer: Um projeto de infraes-
trutura é baseado em um estudo de neces-
sidades ao longo de cinco a seis décadas. A 
gestão de ativos procura antecipar desde o 
início como a infraestrutura será usada ao 
longo do tempo e como um ativo em forma-
ção pode se encaixar em um espaço geográ-
fico e temporal. Para isso, estamos coletando 
dados de estatísticas demográficas de mais de 
vinte anos. É uma escala curta, por isso tam-
bém contamos com projeções e desejos dos 
usuários.

Etienne Malouin: Em Montreal, há 
uma grande sensibilidade à aceitabilidade 
social. Com a nova infraestrutura, o gestor 
de ativos obviamente não pode simples-
mente traçar uma linha em um mapa. Levar 
em conta os diferentes usos é crucial para 
entender o ambiente da infraestrutura e seu 
impacto nas comunidades do entorno.

Como conciliar as 
restrições orçamentais de curto 
prazo com a escalabilidade das 
infraestruturas a longo prazo?

E.M.  Esta é uma questão complexa. Quando pro-
jetamos infraestrutura, sempre pretendemos 
integrar mudanças técnicas, normativas ou de 
estilo de vida, para facilitar a mudança. Mas 
como podemos antecipar inovações de longo 
prazo? É um compromisso permanente, impul-
sionado pelo mercado. Podemos planejar o 
projeto de uma infraestrutura dada a disponi-
bilidade de materiais ao longo do tempo. Mas 
mesmo com uma previsão de cinquenta anos, 
precisamos ser capazes de nos recuperar caso 
alguns materiais não estejam mais disponíveis.

PALAVRA S   Pascal Beria

Etienne Malouin, 
diretor de gestão de ativos da 
Société de transport de Montreal

Denis Andlauer,
diretor sênior de estratégias 
de transporte da CDPQ Infra, 
uma subsidiária da Caisse de dépôt 
et placement du Québec, Canadá

Os novos imperativos de 
sustentabilidade e 
adaptabilidade da 

infraestrutura de transporte mudaram  
a forma como os novos projetos são 
concebidos? Como a gestão de ativos  
se encaixa nessa fase inicial de projeto? 
As profissões mudaram a forma como 
colaboram?

Denis 
Andlauer

Etienne 
Malouin

D.A.  Gastar dinheiro no início sem antecipar o 
futuro é natural. É uma luta conseguir que o 
CAPEX concorde com custos adicionais para 
potenciais economias de longo prazo. Aqui 
está um bom exemplo: no metrô, os bens mais 
desgastados são as escadas. Existem duas solu-
ções: degraus de concreto ou granito. Mas a 
diferença de preço é substancial. Como opera-
dor, sei que os degraus de concreto são frágeis 
e precisam de reparos regulares no rigoroso 
inverno de Montreal. A escolha do granito é 
mais sustentável, mas tem um impacto finan-
ceiro significativo. Como parte dos estudos 
preliminares sobre o Réseau Express Métropo-
litain de l’Est Montréal, O granito foi escolhido 
no final, porque sabíamos que estávamos eco-
nomizando no longo prazo.

 

Como você integra 
a sustentabilidade em seus 
projetos de infraestrutura?

D.A.  Partimos da base de que uma rede de trans-
porte está se estruturando. Se o nosso projeto 
fizer sentido ambientalmente para a comu-
nidade, ele gerará mobilidade adequada em 
todo o território e articulará a maneira certa de 
viver lá. Não criamos infraestruturas apenas 

« Mas mesmo com uma 

previsão de cinquenta 

anos, precisamos 

ser capazes de 

nos recuperar caso 

alguns materiais 

não estejam mais 

disponíveis. »   E.M.

« Não criamos 

infraestruturas apenas 

para responder ao que 

já existe, mas sim 

para estimular novas 

dinâmicas urbanas na 

cidade e áreas de 

vida transfronteiriças 

inovadoras. »   D.A.

Na prática, como podemos 
antecipar melhor a escalabilidade 
das infraestruturas? 

D.A.  Escalabilidade é outra questão. Deixe-me lhe 
dar um exemplo. Nossos escritórios foram 
construídos como espaços fechados. Mudamos 
para o espaço aberto, depois para o coworking. 
Os escritórios agora se tornaram locais de mora-
dia, então como um ativo pode ser projetado 
para durar? Com a infraestrutura de transporte, 
muito tempo é gasto identificando as necessi-
dades dos usuários e como respondê-las ade-
quadamente. Isso ajuda a reduzir os erros, mas, 
a longo prazo, sempre teremos que lidar com 
imprevistos, e devemos aceitar isso.

para responder ao que já existe, mas sim para 
estimular novas dinâmicas urbanas na cidade 
e áreas de vida transfronteiriças inovadoras. 
Estamos convictos de que somos um catali-
sador do novo urbanismo, e este contributo 
permite-nos criar valor para a comunidade.
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Catherine Laplante, 
economista sênior 
de transporte e gestão 
de ativos, SYSTRA Canadá

Como você define gestão 
de ativos e o que você 
espera dele?

Paulo Nunes:  A gestão de ativos abrange 
um amplo campo, e nossos clientes às vezes 
têm sua própria opinião sobre isso. A gestão 
de ativos significa manter ativos econômicos 
pelo maior tempo possível. Vamos pegar o 
exemplo de um carro mais antigo que ainda 
serve ao seu propósito, mas com um motor 
lento. Devo gastar € 2.000 em um novo motor, 
quando o carro provavelmente vale isso, ou 
devo comprar um carro novo?

Catherine Laplante: Para minha equipe  
no Canadá, a abordagem de gestão de ativos 
entra em jogo ainda mais cedo. Nosso papel 
é apoiar os tomadores de decisão assim que 
a infraestrutura de transporte for projetada. 
Qual equipamento escolheremos e qual será 
o impacto dessa escolha? Gerenciamos os ris-
cos de custo e avaliamos o ‘ponto de equilíbrio’ 
de cada investimento. No jargão econômico, o 
ponto de equilíbrio é o ponto em que a receita e 
os custos totais são os mesmos, o que significa 
que o negócio não está gerando lucro nem pre-
juízo. O principal objetivo da gestão de ativos é 
coletar informações claras, confiáveis e estru-
turadas para tomar as melhores decisões, seja 
para investimento ou para manutenção. Esse 
modo de operação deve ser iniciado pela gestão 
e permear toda a empresa. Em outras palavras, 
significa uma verdadeira mudança cultural.

Tempo é sinônimo de futuro. 
Como criamos modelos para futuras 
mudanças nas necessidades ou 
ativos? 

P.N.  Quero desafiar a ideia de que podemos pre-
ver tudo. Tenho formação em estatística, por 
isso acredito muito em modelar o futuro com 
base no passado, mas ainda é uma questão 
de probabilidades. No curto prazo, você pode 
prever o futuro com grande confiança, mas 
quanto mais longe no futuro, mais difícil se 
torna. A gestão de ativos é um processo itera-
tivo. Mesmo que contemos com ativos conhe-
cidos, temos que realizar inspeções a cada 
dois ou três anos para apoiar nossas análises.

A mudança climática é um fator 
em uma abordagem de gestão 
de ativos?

C.L.  Claro que é. Com um plano de trinta anos 
para uma rede ferroviária, é preciso levar em 
conta as mudanças climáticas, como chuvas 
cada vez mais fortes, que podem ser preju-
diciais aos ativos. Deve-se avaliar o impacto 
do custo no plano geral e considerar uma 
mudança de materiais. As mudanças climá-
ticas estão se tornando um componente adi-
cional na gestão de ativos.

P.N.  Há alguns anos, a rede ferroviária do Vallée 
de Chevreuse em Ile-de-France foi inundada 
por fortes chuvas e a plataforma foi arras-
tada. Você precisa fazer melhorias à medida 
que avança e avaliar o risco e a oportunidade 
para decidir quando é melhor substituir  
o equipamento.

Paulo Nunes, 
gerente, Divisão de Engenharia 
de Manutenção e Gestão 
de Ativos, SYSTRA França

John Hardwick, 
Diretor Executivo - Gestão 
de Ativos na Transport 
for New South Wales

O valor de qualquer infraestrutura de transporte 
está no serviço que oferece aos usuários, e não nos 
ativos em si. Sabemos que as expectativas mudarão 
com o tempo e monitoramos as mudanças de perto 
para garantir que possamos atender às novas expec-
tativas. O estado de New South Wales acredita que 
é importante garantir que todos na comunidade 
tenham a oportunidade de viajar com facilidade e 
conforto. Por exemplo, estações ferroviárias sem 
elevadores são inutilizáveis por alguns membros 
da comunidade. Para atingir nossas metas de ser-
viço, garantimos que todos que trabalham em nossa 
rede estejam de acordo com o conceito de gestão de 
ativos: isso significa 30.000 funcionários em tempo 
integral e 100.000 contratados, de finanças a recur-
sos humanos e equipes de manutenção de infraes-
trutura. A Gestão de Ativos nos dá uma melhor com-
preensão da rede de transporte e a oportunidade de 
pensar em termos de todo o seu ciclo de vida. Ele 
nos dá uma visão geral de todo o sistema, o que nos 
ajuda a priorizar o investimento, ao mesmo tempo 
em que controla os riscos. Nosso objetivo final é 
administrar um sistema de transporte que apoie o 
crescimento econômico e atenda ao público.

Ignasi Oliver, 
chefe de Digitalização 
e Inovação Metro na TBM 
(Transports Metropolitans 
de Barcelona)

A gestão de ativos é um diálogo. É uma linguagem 
comum, com dados como seu alfabeto. É fundamen-
tal recolher os dados, tornando-os inteligentes, mas 
também compreendê-los e redistribuí-los quando 
for relevante. Você pode ter os melhores conjuntos 
de dados do mundo, mas se ninguém entender qual 
é o propósito deles, isso não terá impacto na eficiên-
cia da gestão de ativos. Língua é cultura, claro. A 
gestão de ativos trata da construção de uma cultura 
de inovação e interfaces a partir de um sistema de 
coleta e processamento de dados. Esta é a maior 
revolução organizacional dos últimos anos. Estamos 
reunindo ativos, negócios, players e usuários, e essas 
interações aumentam nossa capacidade de tomar 
decisões e orientam nossas escolhas de acordo com 
nossos objetivos estratégicos.

Ghita Khettab, 
líder do grupo de gestão 
de ativos da SYSTRA

As infraestruturas de amanhã são essencialmente as 
infraestruturas de hoje também. A gestão de ativos 
fornece a alavanca para extrair o máximo valor 
deles e fazer com que durem mais. Cada método de 
gestão de ativos está enraizado no conhecimento 
detalhado de nossos ativos, como eles funcionam 
e como é seu ciclo de vida. Uma vez que sabemos 
disso, a estratégia de apoio à decisão pode ser fir-
memente baseada em realidades tangíveis. Então, 
isso nos envolve na aquisição e estruturação de 
todos os dados relevantes. Não se trata de consumir 
dados a todo custo, mas de encontrar a combinação 
certa de frequência e precisão para fornecer infor-
mações para o caso de uso certo.

Marc-Olivier Maillefaud,
CEO da SYSTRA Brasil

As infraestruturas de transporte têm uma vida útil 
muito longa. Podem sofrer grandes alterações como 
privatização, mudança de operador, renacionaliza-
ção, grande modernização, divisão entre vários ope-
radores ou vários tipos de serviço. Assim, a Gestão 
de Ativos deve ser utilizada como ferramenta cen-
tral para facilitar essas transições e garantir a conti-
nuidade da qualidade do serviço.
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ISO 55001

Gestão
de ativos,

uma história
de tempo
Seja projetando o ciclo de vida desde a fase de 

projeto ou estendendo a vida útil de um sistema 
automatizado e de vias férreas, a gestão das

 infraestruturas de transporte está intimamente 
ligada à noção de tempo. O objetivo da gestão 
de ativos é justamente entender os diferentes 

prazos dos ativos.

Como a gestão de ativos se encaixa 
com o passar do tempo? 

Como pode ser definida? Vejamos o básico.

Gestão de ativos em dois conceitos

Gestão de ativos: 
para que serve?

Aumentar a segurança e a disponibilidade na rede

Agir no momento certo, 
modelando o ciclo de vida
Para controlar e limitar falhas, 
a gestão de ativos é crucial para 
construir uma análise precisa 
do estado dos ativos e agir no 
momento certo. 

Ganhos de eficiência em uma rede ferroviária: uma ilustração

Equações 
AM = desempenho + risco + custo
O objetivo da gestão de ativos é um desempenho gerenciado, para garantir 
o mais alto nível de segurança e disponibilidade dos serviços de transporte.

AM = Investimento + manutenção
A gestão de ativos facilita uma abordagem em duas frentes: investimento 
inicial e manutenção.

AM = Totex (Capex + Opex)
A gestão de ativos leva em consideração o CAPEX e o OPEX gerenciando 
o Totex ('despesa total') para obter resultados ótimos, mas nunca às custas 
de qualquer uma das abordagens.

AM = Investimentos greenfield + brownfield
A gestão de ativos se aplica a projetos greenfield e brownfield.
Os investimentos greenfield integram a gestão de ativos desde o início: 
os jogadores trazem seus projetos, com questões financeiras, ambientais, 
técnicas, sociais e de planejamento em jogo.
Os investimentos brownfield, por outro lado, analisam a otimização de custos 
e melhorias de desempenho: a gestão de ativos intervém para avaliar as 
oportunidades.

Um breve 
histórico da gestão 
de ativos

2.500 aC: 
Os papiros Abusir do norte do Egito 
eram documentos administrativos 
que registravam equipamentos em 
dois templos, deveres dos sacerdotes 
e a lista de oferendas diárias. Este 
poderia ser o primeiro registro de ativos, 
a pedra angular da gestão de ativos?  

1868
O Foreign and Colonial Government 
Trust, uma instituição financeira de 
longo prazo, foi fundado em Londres 
e é visto hoje como a primeira empresa 
de gestão de ativos.

1984
A pesquisadora australiana Penny 
Burns usa o terma gestão de ativos 
em um documento de transporte 
pela primeira vez. Hoje, ela preside 
a Talking Infrastructure Association, 
que visa melhorar a tomada de 
decisões sobre transporte e torná-la 
o mais 'à prova de futuro' possível.

2004
O British Standards Institute (BSI), em 
colaboração com o Institute of Gestão de 
Ativos (IAM), lança a Public Available 
Specification 55 (PAS 55). Estruturado 
em torno do ciclo Plan-Do-Check-Act 
[Planejar-Fazer-Verificar-Agir] de 
melhoria contínua, o PAS 55 introduz 
a necessidade de capacitadores 
essenciais, para garantir o alinhamen-
to nas atividades de gerenciamento 
de infraestrutura.

Em 2014
A família ISO 55001 foi lançada para 
definir a implementação de longo 
prazo. O Institut Français d'Gestão 
de Ativos Industriel (IFRAMI) na 
França e o Institute of Gestão de 
Ativos (IAM) no Reino Unido foram 
criados para permitir a aplicação 
de conhecimento, treinamento e 
boas práticas na gestão de ativos.

Engenharia
(ativos físicos)

Ação concreta na rede
Plano de 

Gerenciamento 
de Ativos
0 a 5 anos

Modelos de 
envelhecimento
BIM, Digital twin(Gêmeo 
digital), Excel, GIS, OTTS, 

CMMS...

Implementação 
do plano de ação

CONSULTORIA
Esquemas de investimento/manutenção  
de acordo com os objetivos e o estado da 

rede(desempenho, custos, riscos) e 
restrições (orçamentais, técnicos, 

humano) restrições humanas.
 Plano de investimento

 0 a 20 anos.

Coleta 
de dados
SENSORES e IoT1

Localização
Número de identificação exclusivo

Coordenadas estáticas 
(GPS, tamanho, capacidade, 

consequências da falha)

Análise 
de dados

CADASTRO DE ATIVO
Estudos de qualidade
Declaração de ativos
Estado operacional

Histórico de manutenção
Estudos de quantidade

Idade
Valor do livro

Sistema 
de comunicação

Nuvem, GPS, 
Bacnet, NFC

Investimento/
Manutenção

Impulsionando 
a mudança
(ativos intangíveis)

Mudança nos recursos 
humanos e digitais 
Plano de execução 

de tarefas
0 a 18 meses

Gestão de ativos:
A gestão de ativos é uma abordagem 
formalizada para gerenciar os ativos 
de uma organização, tomando 
decisões em diferentes escalas de 
tempo para gerar valor ideal.
Encontrar o equilíbrio certo entre 
os objetivos das diferentes partes 
interessadas é um grande desafio, 
pois o equilíbrio está entre gestão 
de custos, gestão de riscos e gestão 
de desempenho. Ao mapear os 
ativos que compõem uma infraestru-
tura ou um portfólio de atividades,
 é possível gerenciar os objetivos 
com precisão ao longo de seu ciclo 
de vida.
 

Ativos:
Um ativo é um elemento de valor 
potencial ou real para uma organiza-
ção (consulte Os múltiplos valores da 
infraestrutura, p.6). Existem duas 
categorias principais de ativos no 
transporte:
- ativos físicos como a rede de 

transporte (trilhos, pontes, túneis, 
catenárias, subestações, sensores, 
software, soluções de TI) e a frota de 
material rodante (ônibus, vagões 
subterrâneos, bondes, trens); 

- ativos intangíveis, como habilidades
marcas, relações com clientes, 
propriedade intelectual e dados.

Custos
Manutenção, 
substituição, 
reparação, 
multas, etc.

Desempenho
Tonelagem anual/Trens por dia, 

frequência de interrupção, 
duração da interrupção, 
velocidades médias, etc.

Riscos
Interrupção do serviço, 
lentidão, problemas de 

segurança, reputação, etc.

Para entender a condição 
da rede 

Essa é a idade média dos trilhos 
e pontos da rede ferroviária 
francesa, em comparação com 
apenas 15 anos para sua vizinha 
Alemanha. Com um quarto das 
vias já ultrapassadas a sua vida 
útil normal, a rede francesa está 
a envelhecer, com consequências 
visíveis na qualidade do serviço 
e nos custos de manutenção.1

1- Relatório de Jean-Cyril Spinetta ao 
primeiro-ministro francês sobre o futuro 
do transporte ferroviário, 15 de fevereiro 
de 2018.

Após o colapso da ponte Morandi, em Gênova, em 2018, da ponte Marginal 
Pinheiros, em São Paulo, em 2018, e os destroços da ponte Larocque, 
no sudoeste da França, bloqueando a passagem segura de 170 barcos, 
tornou-se vital reduzir a exposição a acidentes, ou reposição antecipada 
de ativos, por fiscalização e intervenção preventiva.
Esta é uma questão importante, tanto para a segurança do usuário quanto 
para o valor operacional ou financeiro dos ativos.
Quando o equilíbrio entre desempenho, custo e risco é alcançado, 
e a capacidade de antecipar as necessidades atuais e futuras da organização 
é dominada, a maturidade da gestão de ativos foi testada.

Manutenção

Corretivo Planejado

Preditivo Preventivo

Com base 
na condição 

do ativo

Por falta 
de 

manutenção
Totalmente

 imprevisível 

ReativoCorretivo

Tempo de decisão Tarde demais 

C
U

S
T

O
S

ANO

Substituição                    Requisitos de manutenção 

Manutenção             Risco                 Desempenho

REDE (500 KM)

PISTA

TRILHO

DORMINDO

Modelo de receita

Modelo de deterioração 
da rede

Rede de transporte 

Modelo de geração 
de receita 

Modelo de deterioração 

Modelo de deterioração

Indicadores de desempenho
- Rastrear disponibilidade

- Toneladas/km transportados

-     Receita por quilômetro

Indicadores de risco
- Frequência e gravidade 
  da falha 

Indicadores financeiros
- Custos operacionais

- Custos de inspeção

- Custos de manutenção

- Lucro

Indicadores de manutenção
- Número de inspeções

- Número de pequenas tarefas 
  de manutenção

- Substituição

- Interrupções de serviço
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Ativos
Tarefas de 

manutenção Indicadores

Ativos

O ciclo de vida 
da gestão de ativos

Para que o ciclo de gestão de ativos funcione, o primeiro passo é 
conhecer seus ativos e implementar as ferramentas de medição 

apropriadas no terreno. O segundo passo é registrar todos os 
ativos em um registro digital, com seus dados fixos e variáveis. 

Isso ajudará a estruturar a informação relativa ao estado dos ativos, 
que é um pré-requisito para o acompanhamento da sua evolução ao 
longo do tempo e para a tomada de decisões. Para se preparar para 

a substituição de ativos obsoletos, as equipes de Gestão de Ativos 
recomendarão operações de investimento e manutenção no 

terreno, um exercício de equilíbrio entre as atividades de 
inspeção e manutenção de ativos. Para garantir a viabilidade 
a longo prazo dos ativos, a prática de gestão de ativos 
precisa ser compartilhada por todos os envolvidos no ciclo 
de vida da infraestrutura de transporte, como gestores de 
infraestrutura, operadores, mantenedores, investidores, 
autoridades organizadoras e recursos humanos.

     

Os indicadores atuam para quantificar o desempenho 
da manutenção diária dos ativos e o desempenho do planejamento 
de curto e médio prazo.

30 

anos

Além de aumentar o valor 
das infraestruturas, 
a gestão de ativos permite:

1- Internet of Things, Internet Das Coisas
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Gerenciar como a infraestrutura evolui 
ao longo do tempo também significa 
pensar em seu fim de vida. Como esta 
questão da obsolescência está sendo 
abordada em termos de infraestrutura? 
Existe algo como um índice de 
obsolescência de infraestrutura ou 
reparabilidade?

T.C.  Não tenho certeza se o conceito de obsolescência 
realmente se aplica aqui, pois uma infraestrutura 
de transporte não é o mesmo que um pote de 
iogurte impresso com data de validade! O desafio 
da gestão de ativos é mais levar em conta todas as 
variáveis que permitirão que as mudanças 
necessárias sejam feitas na infraestrutura ao 
longo de seu ciclo de vida. Isso envolve não apenas 
as questões relacionadas ao envelhecimento, mas 
também a conformidade com os padrões e 
questões mais técnicas, como a obsolescência do 
software e as soluções industriais usadas para 
gerenciar e operar a infraestrutura. A cobertura 
de todos esses aspectos exige uma visão multifun-
cional para garantir a confiabilidade de todos os 
serviços fornecidos pela infraestrutura e a capa-
cidade de planejar com antecedência como parte 
da definição de estratégias de médio e longo prazo 
com capacidade de responder efetivamente às 
mudanças de uso. Mais uma vez, trata-se de fazer 
com que as considerações de curto prazo funcio-
nem com objetivos de longo prazo.

C.C.  Também acho que falar sobre obsolescência no 
contexto de uma infraestrutura é perder o ponto. 
Reduz a complexidade do assunto e questões que 
dele fluem para um nível puramente técnico. 
Mas a verdade é que as infraestruturas são desen-
hadas para servir uma determinada área ou 
comunidade, facilitando as deslocações e 
criando uma mobilidade dinâmica.

A tecnologia pode ser aproveitada 
para alcançar essa sustentabilidade? 
Quais são as inovações mais 
promissoras na sua perspectiva?

T.C.  Naturalmente, novas tecnologias são constante-
mente introduzidas e usadas para atualizar as 
infraestruturas. Veja a automação do sistema de 

metrô, por exemplo, onde as mais recentes tecno-
logias digitais estão permitindo que infraestrutu-
ras envelhecidas forneçam uma resposta eficaz aos 
novos desafios do transporte urbano. E depois há 
o exemplo de como novas tecnologias foram desen-
volvidas para enfrentar o desafio de detectar defei-
tos ferroviários e problemas com a geometria dos 
trilhos, que são a causa raiz dos cenários de 
desastres de infraestrutura ferroviária que todos 
tememos. Essas soluções incluem a exploração das 
propriedades das fibras ópticas e soluções de moni-
toramento que usam análise espectral ou reconhe-
cimento de imagem. Métodos inovadores como 
estes estão sendo integrados em infraestruturas 
novas e existentes para identificar necessidades 
específicas de manutenção e, no sentido mais 
geral, para garantir os níveis desejados de desem-
penho e segurança. Neste momento, a área de 
inovação mais importante é a gestão de dados, pois 
aprendemos a fazer uso mais eficaz dos dados 
existentes e a gerar novos dados explorando o 
potencial da IoT: grandes aliados para uma manu-
tenção preditiva! Portanto, devemos ser capazes 
de ‘ouvir’ o que nossas infraestruturas estão nos 
dizendo, e usar esses dados para modelar e simular 
seus comportamentos e dinâmicas para que pos-
samos entendê-los melhor e contribuir com níveis 
mais altos de valor (em termos de custos de manu-
tenção, segurança e desempenho da rede) em 
todas as fases do seu ciclo de vida.

C.C.  A tecnologia ainda é principalmente um recurso 
para abordar questões de sustentabilidade e ino-
vação de forma eficaz, e é muito importante 
alcançar a identificação em estágio inicial dos 
problemas que os gerentes de infraestrutura estão 
procurando resolver. Uma vez que essas necessi-
dades estejam claramente definidas, podemos 
usar qualquer tecnologia, desde que sua pratici-
dade, resultados e benefícios tenham sido 
demonstrados. A chave é, então, a maneira como 
as equipes de operação e manutenção de infraes-
trutura adotam essas tecnologias e definem seus 
próprios casos de uso.

« Prefiro falar de 

durabilidade em vez 

de obsolescência. »
« O resultado final é que 

estamos constantemente 

adotando novas tecnologias, 

que estão melhorando nossas 

habilidades e práticas 

de gestão de ativos. »

As infraestruturas 
podem acompanhar 
a inovação?

As infraestruturas são os  equipamentos 
permanentes das nossas cidades. Elas 
estão lá para durar, enquanto fluxos, 
usos e tecnologias estão evoluindo o 
tempo todo. Como conciliamos essas duas 
realidades temporais muito diferentes?   

Christelle Chichignoud: Não vejo 
esses dois conceitos como contraditórios. 
Construir uma infraestrutura de transporte 
envolve pensar em como ela evoluirá ao longo 
do tempo e antecipar os usos e práticas que 
serão incorporados a ela nos próximos anos. Uma 
infraestrutura pode ser uma coisa de beleza 
técnica, mas seu objetivo principal é servir a uma 
região ou comunidade. Suas qualidades essen-
ciais devem ser tais que permaneça viável por 
décadas após sua construção.

Thomas Chauvière: Eu acrescentaria 
que, embora a infraestrutura física possa pare-
cer fixa e imutável, esse não é realmente o caso, 
pois existem alguns componentes do sistema de 
transporte que também evoluem ao longo do 
tempo. Pegue o metrô de Paris, por exemplo. Os 
primeiros trens foram construídos em grande 
parte de madeira antes de evoluir gradualmente 
para trens de aço para limitar o risco de incêndio. 
Algumas linhas foram automatizadas em res-
posta ao aumento da demanda, o que, por sua 
vez, melhorou o fluxo de atendimento - e, por-
tanto, a pontualidade, enquanto os sistemas de 
informação aos passageiros foram aprimorados 
para dar maior clareza aos usuários. Todos esses 
desenvolvimentos fortaleceram efetivamente a 
espinha dorsal da infraestrutura, permitindo 
que ela se adaptasse e respondesse à demanda 
do público e às mudanças nos padrões de uso 
dos passageiros.

Àmedida que as questões  
sobre como gerenciamos  
a obsolescência de objetos 

de alta tecnologia ganham força em 
nossas sociedades, e as infraestruturas 
de transporte? Como eles podem 
capturar as oportunidades criadas 
pela inovação tecnológica? Como eles 
podem ser atualizados, não apenas  
em suas estruturas de engenharia,  
mas também em seus sistemas?

Respostas de dois especialistas 
da Systra, Christelle Chichignoud 
Diretora de Sustentabilidade 
do Grupo e Thomas Chauvière 
Diretor de Inovação do Grupo

PALAVRAS 
 Guillaume Renouard

Christelle 
Chichignoud

Thomas 
Chauvière
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Acapacidade de antecipar eventos é um 
conceito chave na gestão de ativos. Sendo 
assim, os dados fornecem um recurso fun-

damental para gerenciar desenvolvimentos futuros.

80% das emissões de CO2 geradas por um ativo são 
determinadas pelas escolhas feitas na fase de projeto 
da infraestrutura. Esse número torna imediatamente 
aparente o quão importante é que os projetos de 
infraestrutura sejam totalmente pensados no estágio 
inicial, especialmente quando envolvem estruturas 
projetadas com vida útil potencial de um século ou 
mais, como um sistema de metrô, ponte ou viaduto.

Os dados são um recurso vital nesse processo, pois 
nos dão a oportunidade de modelar todo o ciclo de 
vida do ativo em questão, construindo um ativo virtual 
na fase de projeto ou até mesmo criando um gêmeo 
digital da infraestrutura. O ativo virtual pode então 
ser operado da mesma forma que o ativo físico a ser 
gerenciado. O fluxo de dados por todos os sistemas 
de informação contribui para tornar nossas infraes-
truturas de transporte mais inteligentes, eficientes e, 
sobretudo, menos impactantes ao meio ambiente.   

UM ATIVO VIRTUAL QUE  
FUNCIONA EM BENEFÍCIO  
DO ATIVO FÍSICO
“Hoje, técnicas como Building Information Modeling 
(BIM) nos permitem construir o ativo virtual antes do ativo 
físico, e os dados têm um papel fundamental nesse processo 
de design. Quanto maior a qualidade e relevância dos dados 
que usamos, mais inteligente será o ativo virtual, o que por 
sua vez nos permite simular e testar seu nível de eficiência 
operacional com mais precisão”, resume Éric Pruvost, 
chefe de Serviços de Engenharia Digital da SYSTRA.

Esse ‘gêmeo descritivo’ - como Éric Pruvost o chama 
- é uma representação 3D estruturada com base em 
dados específicos do ativo e também é chamado de 
‘conjunto de dados técnicos’. Em seguida, ele usará 
dados para rastrear a infraestrutura à medida que 
ela evolui em cada estágio de seu ciclo de vida. Esses 
dados de capitalização, por sua vez, permitirão que 
as ferramentas de simulação e, portanto, o projeto de 
novas infraestruturas, sejam ainda mais refinados. 
Um círculo virtuoso alimentado por dados.

Em vez de navegar puramente por observação visual, 
graças aos dados quentes carregados do ativo físico 
(SCADA,1 IoT,2 etc.), adquirimos um nível mais rico 
de conhecimento do ativo para entender seu desem-
penho (por meio de análise e modelagem de dados) e, 
finalmente, para operá-lo e mantê-lo eficientemente 
com base em sua evolução futura prevista.

QUE DESAFIOS ISSO REPRESENTA 
PARA AS AUTORIDADES LOCAIS  
E O FLUXO DE DADOS?
A gestão de dados requer uma experiência consi-
derável para que os dados possam ser coletados de 
forma confiável e sistemática. Circular, usar e geren-
ciar volumes tão grandes de dados estruturados ou 
não estruturados gerados por uma série de fontes de 
informação que nem sempre estão interconectadas 
é um compromisso de longo prazo. O primeiro desa-
fio é, portanto, selecionar os dados com base em sua 
confiabilidade e relevância. “É preciso pensar nas neces-
sidades do cliente e no potencial de criação de valor. Só 
porque algo pode ser feito não significa que deva ser feito.

Então, por exemplo: quais dados devemos coletar para 
limitar o risco de falha de pontos ou quebra de trilhos?   
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Dados: a chave para 
o gerenciamento  
de infraestrutura

E com que frequência precisamos coletá-lo? Fazer perguntas como essas 
pode ajudar a evitar a necessidade de armazenar grandes volumes de 
dados com custos de energia proibitivos para obter informações que, 
em última análise, são inúteis. A expertise relevante é fundamental 
aqui para selecionar os dados certos para resolver os problemas que 
enfrentamos e para desenvolver um serviço e soluções digitais que 
forneçam valor real”, continua Éric Pruvost.

Outro ponto de foco é como o ativo físico evolui ao longo de seu 
ciclo de vida, pois à medida que as instalações fixas são atuali-
zadas, mantidas, estendidas e reparadas, novos dados são gera-
dos. A réplica virtual deve evoluir naturalmente em conjunto 
para continuar a refletir a realidade do ativo à medida que é ope-
rado e mantido. Os formatos abertos de troca de dados devem 
ser usados para manter a continuidade dos dados em todas as 
escalas, para que várias partes interessadas possam colaborar na 
atualização do conjunto de dados técnicos. Este é o processo ine-
gociável que garante que o ativo virtual permaneça acessível ao 
longo do tempo e mantenha um alto nível de qualidade.

QUEM POSSUI E GERENCIA OS DADOS?
Em um mundo onde os dados têm um nível estratégico de impor-
tância, inevitavelmente surgem questões em torno de sua coleta 
e governança: Quem é responsável por esses dados? Quem o 
processa? Quem é o dono? “Como engenheiros, estamos envolvidos 
na criação dos dados e também supervisionamos a construção do 
ativo físico baseado e desenvolvido a partir do ativo digital. Assim, 
permanecemos responsáveis pelos dados até que sejam entregues 
ao cliente”, explica Éric Pruvost. Na fase operacional, as coisas 
tornam-se mais complexas e mais abertas num mundo onde a 
ausência do conjunto de dados técnicos, ou mesmo de uma base 
de documentação, continua a ser a norma, e onde a introdução 
de ativos virtuais e seu valor associado exige a definição de regras 
de governança para aumentar o desempenho dos ativos.

PA LAV RA S   Guillaume Renouard    

ILUSTRAÇÃO   Dan Matutina

1- Sistema de controle e aquisição de dados. 2- Internet das Coisas
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“Gestores de infraestrutura de grande porte como a SNCF 
têm suas próprias equipes de engenharia para garan-
tir que esses dados sejam mantidos atualizados, mas o 
mesmo não é necessariamente verdade para uma pequena 
autoridade local com responsabilidade de gerenciar uma 
única linha de bonde, por exemplo. A autoridade local 
pode preferir terceirizar a gestão, operação e manuten-
ção de sua infraestrutura para um operador privado, o 
que poderia resultar em dependência do operador. Uma 
vez que possui os dados operacionais reais, um operador 
histórico estará inevitavelmente em uma posição forte em 
qualquer rodada de licitação futura. Portanto, é essencial 
que os operadores mantenham a propriedade do sistema 
de informação que gerencia o conjunto de dados técni-
cos usados para o processo de operação. No centro dessa 
mudança na governança está o surgimento de ativos 
virtuais, que só aumentarão em valor e dos quais os pro-
prietários de infraestrutura devem se apropriar.”

UM EXEMPLO PRÁTICO:  
A SOLUÇÃO SYSTRA  
CARBONTRACKER
Reduzir as emissões de CO2 é um grande desafio, 
principalmente para a indústria de transportes, 
responsável pela geração de um quinto de todas as 
emissões globais. A SYSTRA respondeu a esse desafio 
desenvolvendo sua ferramenta Carbontracker, que 
fornece medição em tempo real do impacto de CO2 
das decisões de projeto ao longo de todo o ciclo de 
vida dos ativos em questão, e pode fazê-lo para toda a 
infraestrutura do sistema de transporte.

O GÊMEO DIGITAL:  
O SANTO GRAAL  
DA GESTÃO DE ATIVOS
O BIM possibilita a modelagem de dados 
físicos de forma virtual, mas o gêmeo digi-
tal marca o próximo passo. Este conceito 
usa um sistema de informação que processa 
dados de ativos interoperáveis para vincular 
ativos virtuais com dados gerados em campo 
(SCADA, IoT, etc.). Portanto, oferece a oportu-
nidade de desenvolver um processo, produto 
ou serviço usando visualização 3D dinâmica. 
Nesta fase, o gêmeo digital fornece uma visão 
enriquecida do ativo e já está ajudando a oti-
mizar as operações produzindo análises mais 
abrangentes de incidentes, por exemplo.

Ao cruzar os dados gerados em campo com 
dados de base do conjunto de dados técnicos 
ou de projetos de infraestrutura anteriores, 
a manutenção preditiva torna-se uma ferra-
menta muito eficaz, baseada em tecnologias 
de inteligência artificial ou aprendizado de 
máquina. Mais especificamente, ele pode 
detectar mudanças imperceptíveis ao olho 
humano, por exemplo, detectando quando 
as portas de um trem do metrô começam a se 
fechar mais lentamente, o que pode indicar o 
risco de uma falha futura.

É então muito fácil identificar se um simples 
ajuste técnico corrigirá o problema ou se é 
necessário um reparo preventivo para evitar 
uma possível interrupção do serviço. O resul-
tado é uma infraestrutura inteligente que 
pode monitorar e analisar continuamente a 
si mesma para evitar possíveis avarias, ante-
cipar avarias, monitorar o desgaste e minimi-
zar os incidentes.

« Os formatos 

abertos de troca 

de dados devem ser 

usados para manter a 

continuidade dos dados 

em todas as escalas, 

para que várias 

partes interessadas 

possam colaborar 

na atualização do 

conjunto de dados 

técnicos. »

Construindo 
Cenários Globais

PALAVRAS
Arnaud Pauchenne Agestão de ativos requer principalmente a adoção de uma abordagem 

voltada para o futuro, a capacidade de gerenciar a incerteza e, portanto, 
planejar o futuro. Também requer a capacidade de prever a provável 

evolução das organizações e as habilidades necessárias para construir cenários 
do mundo que queremos tornar realidade. Isso levanta questões em torno da 
maturidade das partes interessadas envolvidas: todos eles estão prontos para 
agir agora para lidar com futuras mudanças disruptivas?

GESTÃO DE ATIVOS:  
UMA MUDANÇA CULTURAL
Da reação à previsão, a gestão de ativos trouxe consigo uma série de mudanças 
profundas em nossa abordagem aos ciclos de vida dos ativos, apresentando não 
apenas desafios técnicos, mas, mais importante, desafios culturais em termos 
de alinhamento das partes interessadas. De acordo com Ignasi Oliver, chefe de 
Digitalização e Inovação do Metrô da TBM (Transports Metropolitans de Barce-
lona), “tomar boas decisões depende de ter as informações corretas. A coleta de dados é o 
primeiro passo, mas depois você precisa saber como usá-los e estar preparado para fazer 
todas as alterações necessárias. O alicerce técnico pode demonstrar a eficácia da gestão de 
ativos, mas é a cultura corporativa em torno dessas questões que é o verdadeiro gatilho”.

Essa análise é compartilhada por Katia Luce, engenheira de soluções do IBM 
Maximo (software de gestão de ativos empresariais), que também vê um processo 
de mudança em andamento não apenas na manutenção, mas também no nível 
organizacional em um sentido muito mais amplo: “A gestão de ativos permite que 
todos contribuam para a construção de um cenário compartilhado para o futuro. Não 
temos mais pessoal de operações de um lado e tomadores de decisão do outro. Aqueles 
que já entenderam isso estão provando ser os mais bem-sucedidos: eles reúnem todos os 
stakeholders em torno do mesmo cenário para alinhar sua cultura, processos e habili-
dades e foca-los em um único objetivo. Realmente é o fato de introduzir uma cultura de 
gestão de ativos que faz a diferença do ponto de vista da eficiência. Para os operadores 
mais convencidos dessa abordagem, a gestão de ativos é uma poderosa alavanca para a 
transformação multifuncional.”

« A gestão de ativos permite que todos 

contribuam para a construção de um 

cenário compartilhado para o futuro. 

Não temos mais pessoal de operações 

de um lado e tomadores de decisão 

do outro. »  Katia Luce engenheira de soluções da IBM Maximo

“Os desafios que enfrentamos no desenvolvimento do Car-
bontracker giram principalmente em torno da relação 
entre ciência de dados e experiência em negócios. Tam-
bém aproveitamos a tecnologia aprimorada para alcançar 
altos níveis de interoperabilidade de dados, embora ainda 
haja muito trabalho a fazer antes de podermos explorar 
totalmente o verdadeiro valor dos dados do projeto. Nossa 
solução Carbontracker atende com sucesso a dois objetivos 
principais: usar dados de ativos virtuais para introduzir 
processos de gerenciamento de carbono na fase de design 
de nossos projetos e oferecer aos proprietários de projetos 
os recursos necessários para gerenciar sua trajetória de 
carbono com base em ambições quantificadas de redução 
de emissões”, conclui Éric Pruvost.
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Consultoria

COMPARTILHANDO  
INFORMAÇÕES PARA  
UM FUTURO ILUMINADO 
Em apenas alguns anos, a gestão de ativos tornou pos-
sível quebrar as barreiras entre silos de informações e 
fornecer compartilhamento de informações em uma 
escala que a torna uma poderosa alavanca de cresci-
mento e suporte à tomada de decisões. Ignasi Oliver já 
pode ver os benefícios: “Digitalizar a infraestrutura, que 
a gestão de ativos lhe dá a oportunidade de fazer, é muito 
mais do que simplesmente mais uma ferramenta; é uma 
mudança radical na maneira como pensamos e agimos. 
Temos que conhecer nossas infraestruturas de uma maneira 
que melhorou as habilidades de todos e, até certo ponto, 
reajustou o equilíbrio de poder com os fabricantes. Ante-
riormente, eles eram os únicos com conhecimento dos com-
ponentes que produziam, mas hoje temos um relaciona-
mento muito mais interativo em que eles aceitam nosso 
feedback. A coleta de todos esses dados também nos permitiu 
conectar diferentes áreas de especialização de maneiras que 
permitem que elas se comuniquem livremente umas com as 
outras. Essa mudança dinâmica está impulsionando a ino-
vação e aumentando o valor das informações coletadas por 
poucos para o benefício de muitos.”

Essa mentalidade de abertura e compartilhamento de 
informações ajuda as organizações a superar as limitações 

iniciais impostas por infraestruturas complexas que 
contêm ativos com níveis de digitalização muito dife-
rentes. Katia Luce também vê o sucesso da gestão de ativos 
como resultado direto de uma maior conscientização 
sobre seus benefícios: “A democratização dessas ferramentas 
é evidente. Não é mais uma opção para as operadoras e, embora 
cada infraestrutura tenha seu próprio modus operandi, a gestão 
de ativos tornou-se uma forma de trabalho que os técnicos espe-
ram ver em todas as empresas. Eles estão totalmente cientes dos 
benefícios práticos que experimentam diariamente, desde a 
otimização de tarefas até o gerenciamento mais simples. A 
gestão de ativos simplesmente não poderia ter se desenvolvido 
como tem se não tivesse sido adotada por unanimidade por 
aqueles que mais se beneficiam dela.”

« Essa mudança dinâmica 

está impulsionando a 

inovação e aumentando 

o valor das informações 

coletadas por poucos para 

o benefício de muitos. »

Ignasi Oliver
chefe de Digitalização e Inovação do Metro na TBM.

3  PERGUNTAS PARA...

Marta Miralpeix, gerente  
de desenvolvimento de negócios da 
Smart Motors, uma solução digital 
de gestão de ativos desenvolvida  
a partir de um projeto de pesquisa 
universitário realizado em 2006  
no sistema de metrô de Barcelona

Como o setor de gestão de ativos evoluiu na 
sua perspectiva?

Quando começamos a falar sobre o uso de dados gerados 
por ativos ferroviários para criar valor para os operadores 
ferroviários, as pessoas olhavam para nós como se tivés-
semos acabado de desembarcar de outro planeta. Não 
havia realmente um departamento para os operadores 
conversarem: O IS viu isso como um problema de manu-
tenção, os fornecedores de manutenção o viram como 
um problema de IS e os fabricantes não o viram como um 
problema. Mas como resultado de campanhas de infor-
mação de sensibilização que demonstram os benefícios 
e implicações práticas, os operadores começaram gra-
dualmente a estruturar-se em torno destas soluções.

Qual você acha que foi a razão para essa 
nova consciência e aceitação?

Uma mudança no tipo de pontos de contato com os quais 
lidamos, eu acho. Por volta da segunda metade da década 
de 2010, começamos a ver mais pessoas que adotaram 
uma cultura de inovação chegando a funções mais inter-
funcionais, e essas pessoas tendiam a trabalhar com base 
em projetos. No entanto, embora o compromisso com a 
inovação tenha se generalizado, em muitos casos a bar-
reira da experimentação e POC (Proof of Concept) ainda 
precisa ser superada. Na maioria dos casos, nosso ponto 
de contato está convencido dos benefícios da digitalização 
de ativos, mas tem uma batalha árdua para convencer 
todas as áreas de especialização envolvidas.

Então, é mais uma questão de cultura mesmo?

Absolutamente. Isso fica claro pelo fato de que essas 
soluções agora estão incluídas nos editais de licitação, 
onde são acompanhadas de solicitações de soft skills e 
programas de treinamento de suporte à mudança. Existe 
agora uma consciência real por parte dos operadores, 
juntamente com uma vontade de repensar suas organi-
zações de negócios em torno dessas abordagens. Embora 
as mesmas ferramentas baseadas em tecnologia estejam 
disponíveis para todos, as possibilidades que elas abrem 
diferem muito, dependendo das escolhas de governança 
feitas pelas operadoras e seu nível de maturidade na 
gestão de ativos. A questão, portanto, não é tanto ‘o que 
pode ser feito’, mas ‘o que queremos fazer com isso?’.

AS PARTES  
INTERESSADAS 
DA GESTÃO  
DE ATIVOS

 Inovação  
+ tecnologia 

Transferência 
de  

conhecimento 

Governança

Casas de 
Software 

Fabricantes

A GESTÃO DE ATIVOS PODE 
SER UMA FERRAMENTA  
DE GOVERNANÇA?
Tendo revolucionado a manutenção, contribuído 
para demolir silos e construir interfaces entre áreas 
de atuação, o estágio final de maturidade para a 
gestão de ativos é acolher novos stakeholders à 
mesa; partes interessadas cujo foco é o alcance das 
metas e objetivos ambientais estabelecidos nas 
estratégias corporativas. “Do ponto de vista da IBM, 
está claro que o futuro da gestão de ativos inclui manu-
tenção sustentável”, diz Katia Luce. “Então, e todos esses 
dados coletados? Pois bem, podemos começar a pensar 
em uma manutenção ecologicamente correta, otimi-
zando as viagens, monitorando os indicadores certos e 
relacionando-os ao consumo de energia e recursos natu-
rais. À medida que os requisitos de relatórios sobre esses 
problemas se tornam mais rígidos, fica claro que em breve 
será necessário medir e analisar todos os componentes 
de redes de transporte inteiras.”

“A gestão de ativos pode se tornar uma alavanca para 
atingir um grande número de metas e objetivos estra-
tégicos”, continua. “Não é mais uma questão de sen-
sores ou plataformas, mas de visão e governança, com 
a qual todos podem se envolver, à sua maneira. Para 
algumas empresas, a governança é altamente inte-
grada e os pontos de contato com os quais lidamos 
estão em um nível estratégico sênior. Para outros, 
continua a ser uma ferramenta operacional, pelo que, 
com essas empresas, interagimos com pontos de 
contato em áreas de especialização específicas. O resul-
tado é uma realidade multi-velocidade que vai desde 
aqueles que fizeram da gestão de dados gerados por 
ativos uma verdadeira alavanca para a mudança 
transformacional, e aqueles que veem seus benefícios 
apenas em termos de otimização da manutenção.”

Gestão de ativos: apoiando a estratégia do opera-
dor, mas também fundamental para outras consi-
derações não financeiras. “A gestão de ativos é uma 
alavanca para a inovação em todas as áreas”, argu-
menta Ignasi Oliver. “A gestão de ativos não interessa 
mais apenas aos gerentes de manutenção e CIOs (Chief 
Information Officers). Também pode ser utilizado como 
ferramenta de experiência do cliente, responsabilidade 
social e ambiental, política de recursos humanos, etc. 
Devemos nos permitir experimentar continuamente 
suas possibilidades, porque as soluções que nos permi-
tirão alcançar as ambições de sustentabilidade estabe-
lecidas por nossas empresas ainda não foram inventa-
das. Estamos constantemente testando e lançamos 
recentemente um experimento que usa a IoT para 
monitorar as temperaturas dos trilhos. Ainda não sabe-
mos o que essa nova massa de dados nos permitirá 
desenvolver, mas certamente estamos aprendendo mais 
sobre nossa rede a cada dia. Melhor conhecimento 
significa melhor gerenciamento, e esse conhecimento 
alimenta todas as áreas de especialização que temos.”

Operadores/
gerentes de 

infraestrutura 

Casos de uso 

SYSTRA x USBEK & RICAGestão de ativos .  Artigo26 27



PALAVRAS 
Guillaume Renouard

 
ILUSTRAÇ ÃO

Joe Waldron

28 29SYSTRA x USBEK & RICAGestão de ativos .  Nova utopia

Um passeio 
pela cidade 

de 2075
omo serão as 
cidades quando  
as tarefas de 

gerenciamento e manuten-
ção de infraestrutura forem 

realizadas sem problemas e sem 
interrupções em tempo real? 

Cidades onde os sistemas de trans-
porte se consertam e se otimizam 

constantemente? Essas são as pergun-
tas que nos propusemos a responder 

nesta história, que nos leva aos bastidores 
da cidade fictícia de Aloepolis.

26 de abril de 2075. Enquanto o sol nasce sobre 
Aloepolis, Sarah está prestes a deixar seu aparta-

mento. Como a maioria dos edifícios em nossa cidade, 
o dela é coberto com biofachadas autorregenerativas que 
consomem CO2 e absorvem calor. Ambos são ativos 
importantes, dado o aumento crítico das temperaturas 
globais desde o início do século.

Mas não é necessário descer ao nível da rua para iniciar a 
sua viagem: Sarah pega um dos muitos elos semelhantes 
a pontes que conectam prédios e agem como vias arteriais 
suspensas no ar. Essas pontes têm algumas faixas para 
pedestres e outras faixas para todos os tipos de veículos 
ultraleves. Sarah prefere a opção de transporte leve e pega 
uma das bicicletas elétricas compartilhadas operadas pela 
prefeitura em um dos terminais no topo de seu prédio. Ela 
sai imediatamente em um fluxo constante de bicicletas, 
scooters e windsurfistas elétricos (alimentados por uma 
combinação de vento e um sistema de propulsão elétrica).

Apesar de ainda ser de manhã cedo, a temperatura já 
está subindo, mas Sarah não se incomoda com isso, 
porque cada ponte é ladeada por fileiras de árvores para 
proporcionar uma sombra relaxante. Em 2075, a natu-
reza recuperou a vantagem em Aloepolis, como na maio-
ria das cidades, e agora é combinada com inovações 
engenhosas... a ponte em que Sarah está é revestida com 
células fotovoltaicas, por exemplo. A eletricidade gerada 

é alimentada na rede elétrica da cidade para fornecer 
energia às residências. E este é apenas um exemplo de 
muitas soluções de otimização de energia. Outros 
incluem o uso de algas bioluminescentes em vez de  
eletricidade para iluminar as lojas.

Sarah aprecia a paisagem enquanto pedala. Isso porque 
ela não precisa se preocupar com problemas técnicos ou 
de trânsito. Como faz todas as manhãs, o aplicativo de 
mobilidade personalizado Fluimob faz verificações pre-
ventivas em tempo real do nível de desgaste dos freios da 
bicicleta, da intensidade do tráfego e das faixas abertas ao 
tráfego, que variam de acordo com a movimentação da 
cidade em um determinado momento. Adaptando-se ao 
humor de Sarah (feliz e contemplativa nesta hora do dia) 
e ao tempo que ela tem disponível (hoje ela não tem pressa), 
Fluimob a manda em um pequeno desvio até a ponte Ama-
ryllis, que corre ao longo das colinas na borda leste de da 
cidade e tem uma vista deslumbrante para o mar.

Quando ela precisa percorrer distâncias maiores, a Flui-
mob oferece a opção de descer ao nível da rua e se sentar 
em um veículo autônomo. As ruas de Aloepolis parece-
riam muito estranhas para quem morasse aqui na virada 
do século! Não há mais semáforos nos cruzamentos, não 
há mais colisões, não há mais engarrafamentos: agora 
totalmente integrados ao sistema de transporte da pre-
feitura, todos os veículos estão conectados à nuvem cen-
tral de Aloepolis, que usa algoritmos avançados e cálculo 
meticuloso para impulsionar o planejamento em tempo 
real e otimização da frota para máxima fluidez de 
tráfego e consumo mínimo de energia.

O concreto e o asfalto desapareceram. Todas as 
vias de tráfego agora são totalmente revestidas 
com materiais naturais que absorvem calor, 
são parcialmente permeáveis e coletam 
água de escoamento. À noite, mais 
espaço é alocado para as estradas de 
mercadorias, enquanto durante  
o dia, a maioria é realocada para 
mobilidade suave nos espaços 
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públicos ao ar livre espalhados por toda a cidade... e as 
calçadas ficam realmente mais largas! Tudo faz parte de 
um processo integrado e contínuo de adaptação para 
tornar Aloepolis um lugar mais agradável, amigável  
e auto-suficiente para se viver.

Além dos veículos autônomos e das opções de mobilidade 
suave, os cidadãos de Aleópolis também se locomovem 
em um metrô subterrâneo, que funciona há mais de cem 
anos, mas que foi modernizado com um excelente sis-
tema de superfície, além de uma conexão de plataforma 
de nuvem central, que gerencia inúmeras fontes de dados 
conectadas.

Os passageiros do metrô também têm a oportunidade de 
ajudar a manter o sistema, bem como viajar nele partici-
pando de um programa de recompensas patrocinado pela 
cidade. Para usar o sistema gratuitamente, tudo o que eles 
precisam fazer é usar um par de óculos conectados ou 
lentes de contato em todas as viagens. Estes fornecem 
automaticamente dados úteis de manutenção (tempos 
de abertura das portas do metrô, entrada de água em 
espaços subterrâneos, escadas rolantes defeituosas, etc.).

Outros sensores são invisíveis para os usuários, e todas as 
opções de transporte na cidade são equipadas com peque-
nos sensores que transmitem dados em tempo real para a 
nuvem central. Instalado na sede da ACT (Aloepolis City 
Transport - uma instituição pública que trabalha em 
estreita colaboração com a autoridade municipal), este 
cérebro de coordenação virtual é essencialmente uma 
grande sala cheia de servidores que recebe dados, proces-
sa-os e emite alertas. A equipe de manutenção altamente 
experiente está de plantão 24/7/365. Os técnicos de manu-
tenção de 2075 viajam com muito menos frequência do 
que seus antecessores. Atualmente, eles usam óculos e 
luvas de realidade aumentada para trabalhar remotamente 
e garantir que a infraestrutura funcione sem problemas  
o tempo todo, sem sair da estação de trabalho.

Assim, a cada respiração, a combinação homem/máquina 
transforma a cidade, adaptando-a ao seu novo ambiente. 
Sensores instalados nas estações de metrô transmitem 
continuamente as mudanças de temperatura, permitindo 
que o servidor controle os sistemas de ventilação e aumente 
ou diminua as taxas de fluxo de ar conforme necessário. 
Esses sensores também atuam como sinapses informando 
a nuvem central de quaisquer sinais de envelhecimento 
do equipamento, para que itens individuais de hardware 
possam ser reparados antes que tenham a chance de falhar. 
A rede de transporte evolui para garantir o fluxo contínuo 
de tráfego suave e sem interrupções.

O prédio que Sarah está visitando é, como todos os prédios 
de Aloepolis, uma instalação multifuncional com moradia, 
espaços de coworking, academias, garagens e até escolas. 
Inspirado nos cupinzeiros do mundo natural, suas paredes 
externas são revestidas com membranas de ETFE (etileno 
tetrafluoroetileno) que otimizam o isolamento compor-
tando-se como um pulmão, elevando quando fica muito 
quente e fechando quando o termômetro cai muito.  
O telhado tem a forma de uma flor de lótus para coletar a 
água da chuva e maximizar a difusão da luz do dia.

Sarah se junta a seus colegas no 18º andar. Sua colega 
Émilie, que mora no prédio do outro lado da rua, viajou 
para o trabalho usando um sistema que parece um 
híbrido entre uma tirolesa e um teleférico para conectar 
os prédios próximos, enquanto Marc acaba de sair de seu 
traje de segurança (ele é um dos poucos moradores em 
busca de emoção que optam por viajar de planador!).

Os três trabalham em um projeto expositivo único: um 
museu do mundo como era, que reconstruirá a cidade e 
sua infraestrutura para mostrar como funcionavam há 
meio século. Em outras palavras, um sistema de transporte 
despojado de seus sistemas de controle, manutenção e 
comunicação de última geração, com um gabinete de 
curiosidades mostrando as ferramentas usadas antiga-
mente pelos operadores de manutenção e gerentes de 
infraestrutura.

Sarah já elaborou algumas ideias, que está prestes a 
apresentar aos colegas: um armário abarrotado de 
arquivos de papel grosso, veículos de inspeção de 
manutenção (que antes faziam o trabalho agora 
feito por drones e os óculos inteligentes conec-
tados e lentes de contato usados pelos pas-
sageiros), instalações de armazenamento de 
peças sobressalentes (agora anacrônicas, 
graças a uma melhor gestão de ativos) e 
roupas de trabalho, sapatos de segu-
rança e ferramentas manuais há 
muito obsoletas usadas para fazer 
o trabalho agora realizado por 
robôs autônomos. 

Ideias não faltam, e Sarah 
não tem dúvidas de que 
os visitantes sairão 
dessa jornada pelo 
tempo bastante 
desorientados.
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