
 
 
 

POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVOS 
 

 
 

OBJETIVO 

 
Declarar os princípios corporativos orientadores para as decisões, atividades e comportamentos na 
gestão dos ativos, considerando uma visão integrada de ciclo de vida e a otimização do custo, risco e 
desempenho, com a finalidade de atingir os objetivos estratégicos e alcançar o máximo valor 
sustentável da ISA CTEEP e suas controladas. 

 
DECLARAÇÕES 

 
• Garantimos a prestação dos serviços com qualidade e eficiência, de forma segura para as 

pessoas, em equilíbrio com o meio ambiente e as comunidades, e considerando as análises 
de necessidades e expectativas das partes interessadas. 

• Agregamos valor de forma sustentável, considerando na tomada de decisões a otimização do 
custo, do risco e do desempenho dos ativos ao longo do seu ciclo de vida: criar ou adquirir, 
operar, manter e renovar ou desmobilizar. 

• Definimos e aplicamos um marco para a tomada de decisões referentes aos ativos, e para os 
papéis e responsabilidades por assegurarem sua confiabilidade presente e futura; tomamos 
decisões baseadas na maximização do valor e no uso de informação confiável. 

• Priorizamos os ativos em função de seus riscos e do modelo de riscos da organização, para 
otimizar o uso dos recursos necessários em sua gestão. 

• Asseguramos que as atividades e práticas para gerenciar os ativos sejam executadas com 
uma visão integrada do ciclo de vida de forma coordenada e sistemática. 

• Cumprimos as leis e regulações brasileiras e mantemos processos para avaliar periodicamente 
seu atendimento, registrando os resultados das avaliações. 

• Definimos e desenvolvemos a estratégia, objetivos e planos de gestão de ativos coerentes 
com o plano estratégico organizacional e demais políticas corporativas. 

• Desenvolvemos as competências, habilidades e comportamentos requeridos nas pessoas e 
estabelecemos mecanismos de comunicação, consulta e participação com as partes 
interessadas que assegurem a implementação efetiva da estratégia, objetivos e planos de 
gestão de ativos. 

• Incorporamos métodos, práticas e tecnologias que impulsionem a melhoria contínua nos 
ativos e sua gestão ao longo dos seus ciclos de vida. 

• Mantemos planos de contingência para responder a incidentes e emergências, que permitam 
assegurar a continuidade das atividades críticas. 
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PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
 

Os papéis e responsabilidades específicos relacionados com a aplicação desta política são aqueles 
declarados no sistema de gestão de ativos da ISA CTEEP e suas controladas. 
 
 
 
 
Aprovada no Conselho de Administração ISA CTEEP em 01 de dezembro de 2020. 
 
 

 
 

 
Rui Chammas 

Diretor Presidente 
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