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Resumo 

Os preJmzos causados pela pratica de processos ineficazes nas areas de 
tecnologia da informa~ao sao amplamente conhecidos, constituindo urn serio 
problema de falta de produtividade na presta~ao de servi~os. 0 objetivo deste 
estudo foi propor melhoria nas varias areas de tecnologia da informa~ao de uma 
empresa de "utilities" do setor publico, sugerindo alem da reunifica~ao destas areas 
em uma s6, implementar mecanismos modemos para os seus processos, utilizando 
metodologias ja aplicadas com sucesso em varias empresas pelo mundo, como o 
COBIT1

. Neste contexto esta implfcita a administra~ao por projetos, urn dos 
assuntos mais expressivos, e a utiliza~ao de uma metodologia de gerenciamento de 
projetos, seja ela desenvolvida na propria organiza~ao, seja a da ado~ao de uma 
metodologia pre-existente, como exemplo o PMBOK2

. Destas metodologias 
comentadas, nenhuma sofre da ausencia de urn capitulo relacionado a introdu~ao na 
empresa de urn Escrit6rio de Projetos, que tern o papel fundamental de controlar o 
portif6lio de projetos e a vida destes projetos desde o perfodo que abrange o nascer 
da demanda ate o encerramento desta demanda ja como projeto. Este trabalho s6 
sera fundamentado com sucesso na organiza~ao se as praticas adotadas pelas 
metodologias na empresa, alcan~arem urn relativo grau de utiliza~ao e 
amadurecimento das pessoas com base principalmente no processo de 
Gerenciamento por Projetos. 

1 COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology (Objetivos de controle para a informagao e 
tecnologia relacionada). 

2 PMBOK- Body of Knowledge - Um Guia do Conjunto de Conhecimentos do Gerenciamento de Projetos. 0 "Project 
Management Body of Knowledge" (PMBOK® Guide) e um termo que abrange o universe do conhecimento da profissao 
de Gerenciamento de Projetos. Este universe de conhecimento vem dos praticantes e academicos que utilizam e 
desenvolvem tanto as praticas amplamente testadas e aprovadas quanto aquelas modernas e inovadoras, com 
aplicagao mais restrita. 
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1. Introdu~ao 

Este trabalho esta sendo desenvolvido com informa96es de uma das maiores 
organiza96es do setor de utilities do Brasil, cuja concessao esta voltada para o Estado do 
Parana, onde seu reconhecimento no mercado como empresa padrao tern renome 
intemacional nos segmentos que atua, gera9ao, transmissao, distribui9ao e 
telecomunica9ao. A Copel - Companhia Paranaense de Energia e uma organiza9ao 
voltada a area de energia eletrica e constitui-se de uma empresa de economia mista com 
a96es nas bolsas brasileiras, americanas (NY) e europeias. 0 maior acionista e o 
govemo do Estado que detem 51% das a96es preferenciais. 

1.1 Copel - Companhia Paranaense de Energia 

A COPEL - Companhia Paranaense de Energia e uma sociedade de 
economia mista, de capital aberto, controlada pelo Govemo do Estado do Parana, 
destinada a pesquisar, estudar, planejar, construir e explorar a gera9ao, transmissao e 
distribui9ao de energia, sendo suas atividades reguladas pela Agencia Nacional de 
Energia - ANEEL, vinculada ao Ministerio de Minas e Energia. 

A COPEL possui atualmente 18 usinas em opera9ao, sendo 17 hidreletricas 
e 1 termeletrica, com capacidade instalada de 3.304 MW. 

Ate recentemente, sua area de atua9ao se restringia ao estado do Parana, 
localizado no continente sul-americano, na regiao sul do Brasil, com uma area total de 
199.554 quilometros quadrados, atendendo cerca de 3.500.000 consumidores. 

Com a nova polftica de desregulamenta9ao do setor eletrico, que permite as 
concession:irias venderem energia a empresas de qualquer regiao do pais, a COPEL foi 
a primeira a assinar contratos de distribui9ao de energia eletrica a consumidores livres. 

A partir de 1998 a empresa partiu para uma clara estrategia de diversifica9ao 
das suas atividades. Em 1998 adquiriu, por R$ 186.000.000,00, 45% do capital da 
SERCOMTEL, uma empresa de telecomunica96es de Londrina (a segunda maior cidade 
do estado do Parana), com 150.000 terminais de telefonia fixa e capacidade para 
100.000 usu:irios de telefonia celular. 

Em 1995 a COPEL decidiu instalar uma infovia ao longo das suas linhas de 
alta tensao, em fun9ao das suas necessidades de comunica9ao corporativa (voz e dados), 
ampliando desta forma a capacidade de tr:ifego entre seus escrit6rios, usinas 
hidreletricas e subesta96es eletricas. Em 1998 tomou-se a primeira companhia do setor 
eletrico a obter autoriza9ao de 6rgao competente (ANATEL3

) para explorar servi9os de 
telecomunica96es. Em 1999 criou uma Unidade de Neg6cios voltada para a explora9ao 
deste servi9o, que ja conta com urn anel de fibra 6tica de 2.239 km, de urn total previsto 
de 3.528 km e que atingirao 82% da popula9ao paranaense. 

Alem disso, a empresa criou diversas outras companhias, dentre as quais 
podemos citar a COMPAGAS, uma concessionaria de distribui9ao de gas canalizado no 

3 ANA TEL- Agencia Nacional de Telecomunicagao 
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estado do Parana, da qual detem 51 % da composis:ao acionaria; alem da participas:ao na 
construs:ao de varias usinas hidreletricas em parcerias com a iniciativa privada. 

Alguns indicadores (2003) 

• Financeiros 

Receita operacional Lfquida (R$mil): 

Lucro Lfquido (R$mil): 

Patrimonio Lfquido (R$mil): 

• Atendimento 

Localidades Atendidas: 

Numero de Empregados: 

Numero de Consumidores: 

Consumidor x empregado: 

1.109 Localidades 
Atendidas 

Outras Concessionarias 

• Area atendida fora do Parana 

2.991 

171 

4.858 

1.107 

6.442 

3.500.000 

480 
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1.1.1 Cultura da Empresa 

A COPEL tern uma cultura de pioneirismo no setor eletrico. Apesar de ser 
uma empresa estatal, sempre primou por usar metodos modemos de gestao 
empresarial, tais como planejamento estrategico, gestao pela qualidade total (TQC) 
e mais recentemente o Planejamento de Marketing. 

Ultimamente, apesar das restri96es a que estao sujeitas as estatais, a empresa 
tern buscado padr6es de atua9ao que permitam a sua sobrevivenda em urn mercado 
de competi9ao livre, nao monopolista, onde os competidores sao empresas 
privadas. Para isso, se estabeleceu na empresa uma cultura gerencial voltada ao 
lucro, a eficienda operacional e a diversifica9a0. 

Vale ressaltar que se trata de uma companhia percebida pela popula9ao 
como uma empresa modelo, tendo recebido o titulo de "Top of Mind" em diversas 
pesquisas de mercado. 

Outro aspecto da sua cultura se reflete nos cuidados que sao tornados para 
atenuar, da melhor forma possfvel, os impactos negativos de suas grandes obras de 
engenharia sobre regiao e a popula9ao local, tendo adotado atitudes pioneiras no 
pafs, neste sentido. Quando da constru9ao da Usina Hidreletrica de Segredo, 
medidas foram tomadas para a harmoniza9ao do empreendimento do ponto de vista 
estetico, a preserva9ao das areas afetadas, a recoloca9ao de equipamentos coletivos, 
a recomposi9ao das estruturas viarias e a prote9ao dos ecossistemas. A Companhia 
identificou, cadastrou e preservou recursos geol6gicos e paleontol6gicos, inclusive 
sftios geol6gicos pre-hist6ricos, bern como a fauna e a flora nas areas de influenda 
da usina. 

1.1.2 Comercializa~ao 

A comerdaliza9ao dos servi9os de energia e feita por cinco ( 5) call centers 
que atendem aos clientes por telefone. Recentemente implantou-se uma agenda 
virtual, para atendimento de alguns servi9os via Internet e foram franqueadas 
algumas poucas agendas para terceiros. 

1.1.3 Mercado 
Ate recentemente a COPEL detinha o monop6lio da venda de energia a 

quase totalidade da popula9ao paranaense, com exce9ao de algumas poucas 
cidades. Agora, com a desregulamenta9ao do setor, outras concessionarias poderao 
oferecer energia aos seus atuais clientes (pessoa jurfdica). Em futuro proximo se 
espera que todos os consumidores, e nao apenas as empresas, sejam livres para 
escolher a concessionaria que mais lhe convier. 
Vale dizer que suas tarifas sao reguladas pel a ANEEL, agenda que regulamenta o 
set or. 
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1.1.4 Estrutura Organizacional 

A Holding Capel e formada atualmente par cinco Unidades de Neg6cio: 
Gera~ao, Transmissao e Distribui~ao de Energia, Telecomunica~oes e Tecnologia 
da Informa~ao. 

Holding Copel 

COORDENACAO INSllTUCIONAL LH AUDITORIA I 
DE MEIO AMBIENTE I 

~----------------~ 

COORDENACAO DE MARKEllNG 1-H OUVIDORIA I 
:===========: 

COORDENACAO DE PLANEJAMENTO H SECRET ARIA EXECUllVA DA I 
EMPRESARIAL f-- PRESIDtNCIA 

Lo----------------~ 

H SECRET ARIA DA I 
DIRETORIA 

'-::==,---~=-- -~-"--~---~·--; 
~ ESPA - ESCRilORIO DE j 
-- ~ REPRESENT A DE SP i 

L.. ·- ! 

GERACAO TRANSMISSAO DISTRIBUICAO TELECOMUNICACOES ADMINISTRA llVO 

1.1.5 Fatores de Exito 

Como fatores de exito da empresa atualmente, podemos citar o monop6lio 
que detinha para atua~ao no estado, o fato de ter uma marca muito forte nao apenas 
no estado, mas em todo o setor eletrico brasileiro e a credibilidade e confian~a que 
a empresa possui junto a popula~ao. Este ultimo e urn fato bastante significative, 
porque as empresas estatais normalmente nao gozam de boa reputa~ao junto a 
popula~ao. Isto e urn sinal bastante evidente da eficiencia operacional da empresa, 
da competencia para gerenciar o seu neg6cio e de lidar com todas as questoes de 
ambito polftico que normalmente influem na gestao de companhias estatais. 
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1.1.6 Referendal Estrategico da Corpora~ao 

MISSA.O DA CORPORA<;AO 

Gerar, transmttu, distribuir e comercializar energia, bern como prestar servi<;os 
correlatos, promovendo desenvolvimento sustentavel com retorno para a 
sociedade paranaense. 

VISA.O DA CORPORA<;Ao 

Ser a melhor empresa do setor eletrico no Brasil ate 2006, mantendo o equilfbrio 
entre os interesses da sociedade e dos acionistas. 

1.1.7 0 MERCADO 

Atualmente a COPEL detem quase 100% do market share de consumidores 
de energia do estado do Parana, devido ao monop61io que detinha para atuar no 
estado do Parana. 
No entanto, a globaliza<;ao mundial e a reestrutura<;ao do setor eletrico brasileiro, 
este ultimo privilegiando a intensifica<;ao da competi<;ao entre os diversos agentes 
instituidos de acordo com novas normas de mercado, fazem com que as 
concessionarias, privadas e publicas, busquem a amplia<;ao de suas areas de 
atua<;ao, concebendo formas de atingir novos mercados. Em futuro bastante 
proximo, nesse contexto, qualquer consumidor brasileiro podera escolher a 
concessionaria da qual prefere comprar a energia eletrica que vai abastecer sua casa 
ou empresa. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo Geral: 

Apresentar urn relato da situas;ao atual, diagn6stico dos processos atuais e 
proposta de melhorias necessarias para modelar uma estrutura organizacional unificada 
das diferentes areas de TI4 existentes na Copel. 

2.2 Objetivos Especificos 1: 

Utilizando a metodologia do COBIT que tern como m1ssao, pesquisar, 
desenvolver, publicar e promover urn conjunto confiavel e atualizado de objetivos de 
controle geralmente aceitos de tecnologia da informas;ao para o uso diario por 
administradores de neg6cios e auditores e como base de sustentas;ao se utilizam tres (3) 
modelos (modelo de govemans;a de TI, modelo de processos de TI e modelo de 
maturidade de Tl). Dentre os modelos mencionados, este trabalho estara fundamentado 
no segundo modelo, com vistas a unificas;ao da funs;ao Tecnologia da lnformas;ao como 
uma area de meio e que tern a funs;ao principal de trabalhar por projetos e processos. 

2.3 Objetivos Especificos 2: 

Focar o Escrit6rio de Projetos como urn meio para fundamentar dentro da 
area de tecnologia da informas;ao o gerenciamento por projetos, como uma pratica de 
desenvolvimento e manutens;ao de sistemas a nfveis muito mais organizados e 
produtivos no tempo, na qualidade e no custo. 

2.4 Objetivos Especificos 3: 

0 Gerenciamento por projetos e uma reuniao de esfors;os aplicados de forma 
integrada na busca de objetivos previamente definidos. 

Administrar ou gerenciar uma empresa e urn projeto sao coisas inteiramente 
diferentes. Na administras;ao tradicional da empresa, tem-se a sua gerencia buscando a 
gestao de uma organizas;ao institufda para operar indefinitivamente, com procedimentos 
operacionais bern estabelecidos, e caracterizada por regras concementes a autoridade, 
alcance do controle, hierarquia, com produtos bern determinados, executados por 
equipes bern definidas e estaveis, onde os gerentes se amoldam a estas caracterfsticas 
para poder desempenhar sua funs;ao. Pode-se dizer que neste caso, administram-se 
processos conhecidos e repetitivos, em busca de metas de vendas, lucro, dentre outras, 
que sao mutaveis no tempo e na vida da empresa. 

Por outro lado, na administras;ao por projeto, tem-se urn grupo diversificado 
de profissionais, tecnicos e pessoal originario da propria empresa sob a qual o projeto 
esta vinculado e ate de outros parceiros extemos, gerando uma forma de organizas;ao 

4 Tl- Tecnologia da lnformavao 
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temponiria, instituida unicamente para desenvolver e alcanc;ar urn determinado objetivo 
unico, claramente definido. 

E e neste sentido que considero o Gerenciamento por Projetos como uma 
das pniticas mais organizadas para que se busque atraves da utilizac;ao de uma 
determinada metodologia de gerenciamento de projetos a realizac;ao de projetos de 
sucesso: urn projeto de sucesso e aquele que e concluido no prazo previsto, com a 
qualidade desejada, e acima de tudo, dentro do orc;amento. 
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3 Revisao de Literatura 

3.1 COBIT 

Na economia atual voltada a prestac;ao de servic;os, as organizac;oes cada vez mais 
se ap6iam em terceiros para a obtenc;ao de urn grande mimero de servic;os na area 
de Tecnologia da Informac;ao (TI). No entanto, estas organizac;oes nao estao 
normalmente satisfeitas com a qualidade dos servic;os recebidos e algumas vezes 
sao dependentes de terceiros cujo futuro e incerto, especialmente neste perfodo 
caracterizado por economias em declfnio. 
Este artigo mostra como as organizac;oes podem responder a este problema atraves 
de acordos de nfvel de servic;o (SLA - Service Level Agreemet) e gestao de nfveis 
de servic;o (SLM - Service Level Management), apoiados por mecanismos tais 
como o modelo CobiT (Control OBjectives for Information and related 
Technology). 
A principal conclusao deste artigo e que urn processo adequado de SLM deveria ser 
instalado nas organizac;oes e entao, para evitar problemas de recebimento de 
servic;os nao satisfat6rios, alguns nfveis de servic;o deveriam ser expressos em 
termos do neg6cio. Implementar urn processo de SLM nao e uma tarefa facil e 
rapida. Uma abordagem utilizando mecanismos tais como o CobiT podem ajudar na 
definic;ao ou aprimoramento do SLAs. 

Defini~oes 

De acordo com o Foundations of Service Level Management, SLM e "a 
metodologia disciplinada e pr6-ativa e os procedimentos utilizados para garantir 
que os usuarios de TI recebam servic;os com nfvel adequado de qualidade, de 
acordo com as prioridades do neg6cio, a urn custo aceitavel". 
0 instrumento principal para o SLM e o acordo de nfvel de servic;o (SLA). "Urn 
acordo de nfvel de servic;o e urn contrato escrito entre o fomecedor do servic;o e o 
cliente deste servic;o. 0 objetivo do SLA e estabelecer metas mensuraveis de 
desempenho a fim de se ter urn entendimento comum da natureza e do nfvel de 
servic;o desejado" de acordo como International Federation of Accountants. 
De forma geral, existem tres tipos basicos de SLA: domestico, extemo e intemo. As 
diferenc;as entre estes tipos estao nas partes envolvidas na definic;ao dos acordos: 
- domestico: acordo negociado entre, por exemplo, o departamento de TI e os 
outros departamentos da mesma empresa. 
- extemo: acordo entre urn fomecedor extemo (terceirizado) e a empresa. 
- intemo: acordo utilizado pelo fomecedor para medir o desempenho dos grupos 
dentro do seu proprio setor. 
Independente do tipo de acordo, este deve ser sempre negociado com uma equipe 
multidisciplinar com representac;ao equilibrada entre o grupo de usuarios e o 
fomecedor do servic;o. Muitos entendem que estas negociac;oes devem resultar em 
acordos "soma-zero", ou seja, obtenc;ao de servic;os com alto nfvel de qualidade a 
urn custo mfnimo (por parte do usuario) e concebidos com urn mfnimo de esforc;o e 
margem de lucro maxima (por parte do fomecedor). Buscar o equilfbrio entre estas 
duas posic;oes e crucial, mas, ao mesmo tempo, uma tarefa diffcil para urn SLM e 
SLAs efetivos. 

14 



Urn SLA e uma necessidade entre o fomecedor de servi9o e o seu usuario ja que urn 
servi9o pode ser considerado "born" ou "ruim" apenas se este servi9o. esta 
claramente descrito. Alem disso, o acordo formaliza as necessidades e expectativas 
da empresa e serve como urn tipo de garantia para ambas as partes. Desta forma, 
provaveis mal-entendidos sao minimizados e e possfvel uma visao mais clara das 
prioridades do servi9o e da sua disponibilidade. 
Alguns componentes essenciais de urn acordo sao: participantes do acordo, 
defini96es da terminologia utilizada, prazos, escopo, assunto, limita96es, objetivos 
dos nfveis do servi9o ( disponibilidade, desempenho, nfveis de carga, seguran9a, 
manuten9ao, qualidade), indicadores de nfveis de servi9o, impactos do mau 
desempenho, mecanismos de pre9o, termos de pagamento, procedimentos de 
seguran9a, procedimentos de auditoria, fun96es e responsabilidades, servi9os 
opcionais, relat6rios, administra9ao, revis6es/atualiza96es, propriedade, aspectos 
legais e homologa96es. 
Os indicadores de nfveis de servi9o especificam as metricas e estatfsticas que serao 
utilizadas para medir os nfveis de servi9o. Alem disso, devemos definir quem 
exatamente ira executar a atividade de medir e como isto sera feito. No registro das 
metricas, e importante coletar as metricas objetivas (os numeros) assim como 
tambem as metricas subjetivas (tais como a percep9ao do grupo de usuarios finais) 
que podem ser muito diferentes das estatfsticas objetivas. 
Da mesma forma, as clausulas de problemas de desempenho definem o que 
acontece se o fomecedor do servi9o nao atender os objetivos do SLA como 
estabelecidos (avisos, a96es corretivas, penalidades financeiras). 
Os procedimentos e processos de revisao e atualiza9ao deveriam ser inclufdos para 
permitir a identifica9ao e adequada implementa9ao de qualquer mudan9a solicitada, 
como, por exemplo, outros indicadores, novas tecnologias, novos requisitos 
organizacionais ou de servi9o e mudan9as na estrategia da organiza9ao. Revisoes 
peri6dicas nos acordos sao fatores chaves de sucesso ja que as organiza96es e seus 
servi9os sao dinamicos por natureza. 
E importante ressaltar que urn SLA completo nao existe. Sempre existirao certas 
clausulas secretas para os fomecedores se apoiarem quando os servi9os fomecidos 
ficarem abaixo dos nfveis estipulados. Como conseqtiencia, muitas organiza96es se 
sentem ludibriadas pelo fato de que seus SLA's nao os protegem efetivamente 
contra tudo e entao come9am a acusar o fomecedor pela qualidade do servi9o e 
SLAs nao confiaveis. No entanto, eles esquecem que quanto maior o escopo do 
SLA, maior o custo da presta9ao do servi9o. Urn SLA equilibrado e urn 
compromisso entre as necessidades, expectativas e requisitos da organiza9ao (grupo 
de usuarios) e a capacidade de fomecimento do servi9o e promessas do fomecedor. 
Ao mesmo tempo, urn SLA precisa proteger o fomecedor limitando suas 
responsabilidades legais e gerenciando racionalmente as expectativas do usuario. 

Cob iT, SLM e SLAs 

0 CobiT, desenvolvido pelo IT Governance Institute, inclui o framework CobiT 
que define 34 processos de TI, distribufdos em 4 domfnios de TI; (1) Planejamento 
e Organiza9ao (PO), (2) Aquisi9ao e Implementa9ao (AI), (3) Delivery e Suporte 
(DS) e (4) Monitoramento (M). 0 CobiT define urn nfvel mais alto de objetivos de 
controle para cada processo e de 3 a 30 objetivos de controle mais detalhados. Os 
objetivos de controle contem declara96es dos resultados desejados ou metas a 
serem alcan9adas na implementa9ao de procedimentos de controle especfficos 
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dentro de uma atividade de TI e fomecem uma politica clara para o controle de TI 
na empresa. 
Urn dos processos de TI identificados no framework e o de "Definic;ao e 
Gerenciamento de Nfveis de servic;o" do domfnio Delivery e Suporte (DS). Segue
se urn resumo dos objetivos de controle deste processo de TI: 

Objetivo de controle de alto nivel: 

Controle sobre os processos de TI, definindo e gerenciando nfveis de servic;o que 
satisfac;am os requisitos do neg6cio para estabelecer urn entendimento comum do 
nfvel de servic;o desejado. 
Este objetivo e possfvel pelo estabelecimento de SLAs que formalizam OS criterios 
de desempenho a partir dos quais a quantidade e qualidade do servic;o serao 
medidas. 

Devem ser levados em considerac;ao: 

• acordos formais 
• definic;ao de responsabilidades 
• tempos de resposta e volumes 
• garantia de integridade 
• acordos de discric;ao 
• criterios de satisfac;ao do cliente 
• amllise de custo/beneffcio dos nfveis de servic;o exigidos 
• monitoramento e notificac;oes 

Objetivos de controle detalhados (resumo): 

- Framework de SLA 
- Aspectos de SLAs 
- Procedimentos de desempenho 
- Monitoramento e notificac;oes 
- Revisao de SLAs e contratos 
- Itens contabeis 
- Programas de melhorias de servic;o 

Estes objetivos de controle dao enfase a importancia de urn modelo de SLA e a 
necessidade de acordo nos componentes de urn SLA. Procedimentos de 
desempenho, monitoramento e controle devem ser estabelecidos e os contratos 
devem ser revisados regularmente. 
Para atender as necessidades gerenciais de controle e medic;ao de TI, o CobiT 
fomece para os 34 processos de TI, diretrizes contendo ferrarnentas de avaliac;ao e 
rnedic;ao do ambiente de TI da organizac;ao. 0 Management Guidelines inclui 
modelos de rnaturidade (MM), fatores crfticos de sucesso (CSFs), indicadores 
chaves de metas (KGis) e indicadores chaves de desempenho (KPis) para cada 
processo. 
Urn rnodelo de maturidade e urn metodo de avaliac;ao que permite a urna 
organizac;ao graduar a sua rnaturidade para urn determinado processo, de nao-
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existente (0) ate otimizado (5) e assim avaliar-se quanto as melhores pniticas e 
padr6es do mercado. Dessa forma, as deficiencias podem ser identificadas e a~6es 
especificas podem ser definidas para se atingir as posi~6es desejadas. 
Pode-se mover para urn nfvel mais alto quando todas as condi~6es descritas em urn 
determinado nfvel de maturidade sao cumpridas. 
0 modelo de maturidade para o processo "Defini~ao e Gerenciamento de Nfveis de 
servi~o" esta resumido abaixo: 

Nfvel 0: Nao existente 
A gerencia nao reconhece a necessidade de urn processo para a defini~ao de SLAs 

Nfvel 1: Inicial/ad hoc 
Existe a conscientiza~ao da necessidade de se gerenciar SLAs, mas o processo e 
informal. 

Nfvel 2: Repetitivo e intuitivo 
Existem SLAs acordados, mas sao informais e nao sao revisados. 0 relat6rio de 
nfvel de servi~o e incompleto. 

Nfvel 3: Processo definido 
0 processo de SLA esta instalado com pontos de controle para reavalia~ao dos 
nfveis de servi~o e satisfa~ao do cliente. 

Nfvel 4: Gerenciado e medido 
Medidas de desempenho refletem cada vez mais as necessidades do usuario final e 
nao somente os objetivos de TI. 

Nfvel 5: Otimizado 
Os nfveis de servi~o sao continuamente reavaliados para garantir alinhamento de TI 
e os objetivos do neg6cio. 

0 Management Guidelines tambem fomece os fatores crfticos de sucesso (FCSs ), 
os KGis (key goal indicators) e os KPis (key performance indicators) que podem 
ser uteis quando do esfor~o para se alcan~ar urn certo nfvel de maturidade. Os 
fatores crfticos de sucesso sao os elementos mais importantes que uma organiza~ao 
deve ter como meta para contribuir com o processo de TI no cumprimento de seus 
objetivos. KGis sao elementos de neg6cios indicando "o que" deve ser cumprido. 
Eles representam os objetivos do processo de Tl. Os KPis sao orientados a 
processo, focando no "como", e indicando quao bern os processos de TI permitem 
que o objetivo seja alcan~ado. Os FCSs, KPis e KGis para o processo "Defini~ao e 
Gerenciamento de Nfveis de servi~o" estao resumidos abaixo: 

Fatores Criticos de Sucesso KGis KPis 

- Os nfveis de servi~o sao expressos nos termos de neg6cio do usuario final, sempre 
que possfvel. 
- Analise das causas deve ser executada sempre que o nfvel de servi~o acordado nao 
seja atendido. 
- Habilidades e ferramentas estao disponfveis para fomecer informa~6es sobre o 
nfvel de servi~o periodicamente 
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- A dependencia em TI de processos crfticos de neg6cio esta definida e coberta 
pelas SLAs. 
- As responsabilidades de TI est::io ligadas aos nfveis de servi9o. 
- A area de TI pode identificar as fontes de varia9ao de custos. 
- Esclarecimentos detalhados e consistentes sobre as varia96es de custo estao 
disponfveis. 
-Urn sistema para o acompanhamento de mudan9as individuais esta disponfvel. 
- Declara9ao pela unidade estrategica dos neg6cios que os nfveis de servi9o estao 
alinhados com os objetivos de neg6cio. 
- Concordancia do cliente que o nfvel de servi9o atende as expectativas. 
- Nfveis de servi9o compatfveis com os custos or9ados. 
- Porcentagem de todos os processos crfticos de neg6cios dependentes de TI 
cobertos pelos SLAs. 
- Porcentagem de SLAs revistas no perfodo acordado. 
- Porcentagem de servi9os de TI que atendem SLAs. 
- Tempo de tratamento de urn pedido de mudan9a nos nfveis de servi9o. 
- Freqiiencia de levantamento da satisfa9ao do cliente. 
- Tempo de tratamento de assuntos relacionados a nfveis de servi9o. 
- Impacto da quantidade de recursos financeiros adicionais para o atendimento do 
nfvel de servi90 definido. 

Existe urn relacionamento de causa-e-efeito importante entre KGis e KPis. KGis, 
tais como o "Concordancia do cliente que o nfvel de servi9o atende as 
expectativas", sem KPis, tais como o 
"Tempo de tratamento para urn pedido de mudan9a nos nfveis de servi9o", nao 
comunica como o resultado sera obtido. E KPis sem KGis pode levar a 
investimentos significativos sem uma medida apropriada indicando se a estrategia 
SLM escolhida e efetiva. Alguns KPis terao obviamente urn grande impacto em 
KGis especfficos, comparados com outros. E importante identificar os KGis mais 
importantes para urn determinado ambiente e monitorar de perto os KPis que mais 
contribuem com eles. 

A perspectiva de Orienta9ao para o Usuario representa a avalia9ao do usuario do 
processo SLM e representa a satisfa9ao do usuario baseada em pesquisas e nos 
nfveis de servi9o atendidos para as aplica96es e opera96es. 
A perspectiva de Excelencia Operacional representa os processos SLM empregados 
para entregar os servi9os solicitados incluindo o nfvel de maturidade do processo 
SLM como urn todo. 
A perspectiva de Orienta9ao para o Futuro representa os recursos humanos e 
tecnol6gicos necessarios para que o processo SLM entregue seus servi9os de forma 
continua. 
A perspectiva da Contribui9ao para a Organiza9ao representa o valor de neg6cio 
agregado a partir do processo SLM com a porcentagem dos processos de neg6cio 
cobertos pelas SLAs. 

Conclusao 

SLAs e SLM sao mecanismos efetivos para que uma organiza9ao resolva 
problemas de nao conseguir o servi9o desejado. Estabelecer urn processo eficiente 
de SLM e uma tarefa complexa e diffcil que requer recursos multidisciplinares e 
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experiencia. 0 modelo CobiT e certamente urn mecanismo muito u.til para a 
defini~ao e implementa~ao de urn processo SLM maduro pela identifica~ao de 
objetivos de controle, modelos de maturidade, KGis, KPis e fatores crfticos de 
sucesso. 0 modelo CobiT pode permitir que uma organiza~ao tenha SLAs mais 
balanceados e urn processo SLM mais maduro com o objetivo final de atingir os 
objetivos de neg6cio. Em resumo podemos dizer que a metodologia CobiT: 

"Disponibiliza urn" framework "que ajuda a atender as multiplas necessidades de 
gerenciamento da TI atraves da redu~ao do" gap "entre os riscos de neg6cio, as 
necessidades de controle e as questoes tecnicas". 

3.2 0 Escritorio de Gerenciamento de Projetos 

0 Escrit6rio de Projetos ou Escrit6rio de Gerenciamento de Projetos e urn 
dos aspectos organizacionais de gerenciamento de projetos que vern recebendo muita 
aten~ao ultimamente. Em alguns segmentos o PMO tern crescido enormemente. 0 
motivo: o PMO simplifica, facilita e otimiza o gerenciamento de projetos a urn custo 
muito baixo. Ele tern se mostrado muito util em empresas que tocam muitos projetos 
simultaneamente, aliviando o trabalho dos gerentes de projetos ao compartilhar a 
execu~ao das tarefas de planejamento e acompanhamento. Assim, sobra mais tempo aos 
gerentes de projeto para "fazer as coisas acontecerem", acompanhando o 
desenvolvimento do produto, interagindo com clientes, liderando sua equipe, etc. De 
uma maneira sucinta, o PMO e urn pequeno grupo de pessoas que tern relacionamento 
direto com todos os projetos da empresa, seja prestando consultoria e treinamento, seja 
efetuando auditoria e acompanhamento de desempenho. 0 PMO nao e urn conceito 
novo: ja existia nos prim6rdios da gerencia de projetos, na decada de sessenta, utilizado 
por empresas de constru~ao pesada ou por empresas que estavam executando urn unico 
projeto de grande dimensao e alta complexidade. Era conhecido por Escrit6rio do 
Projeto. Sua missao primordial era dar apoio ao gerente do projeto no planejamento e 
acompanhamento do projeto por meio de tecnicas computacionais. Geralmente ocupava 
uma sala grande, onde reunioes semanais eram realizadas com a presen~a de executores 
e a equipe do Escrit6rio do Projeto. 

Na decada de oitenta, este conceito come~ou a se expandir para empresas que 
tocam diversos projetos simultaneamente. Para estes casos, a posi~ao do PMO na 
hierarquia da empresa tambem sofreu uma adapta~ao. Sua fun~ao foi expandida para se 
envolver tambem com uma metodologia de gerenciamento de projetos, com a cria~ao e 
manuten~ao de regulamentos, auditoria, garantia da qualidade dos projetos, gerencia a 
vista, etc. Ultimamente este conceito tern se multiplicado nas empresas, chegando a 
existir urn "escrit6rio de projetos" corporativo, outro para obras, outro para informatica, 
outro para engenharia, etc. Isto ocorreu em virtude de que muitas empresas tocam 
simultaneamente seus projetos em areas tao diversas que exigem especializa<;oes 
diferentes. Hoje este conceito e muito utilizado por empresas americanas que tern 
dependencia de projetos para a sua sobrevivencia. Esta modalidade organizacional e 
muito conveniente em empresas tradicionais que utilizam a estrutura hierarquica 
funcional ou matricial fraca e nas quais o gerente de projetos tern pouca ou nenhuma 
autoridade. Nestes cenarios, o Escrit6rio de Projetos (PMO) e o Comite representam 
uma forma criativa de se obter mais agilidade e qualidade na condu<;ao de projetos 
interdepartamentais. Sua aplicabilidade vai de empresas privadas a govemamentais. 
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3.2.1 Posicionamento do PMO no Organograma 

0 PMO e adequado para qualquer estrutura organizacional apresentada nos 
capftulos anteriores e seu posicionamento no organograma da empresa vai depender 
de qual estrutura esta sendo utilizada para gerenciamento de projetos. Inumeras 
varia96es tern sido observadas e o que mostramos a seguir sao, apenas, aquelas que 
nos pareceram as mais dominantes. No entanto, acreditamos que este assunto 
recebera constantes melhoramentos vindos de experiencias praticas nas 
organiza96es. 

3.2.2 Escritorio de Projetos Corporativo 

Quando uma organiza9ao executa urn grande numero de projetos para uma 
finalidade estrategica da presidencia, o PMO esta diretamente ligado a alta 
administra9ao da empresa. Neste caso, o coordenador do PMO deve ser urn 
profissional com visao empresarial compatfvel com os profissionais com os quais 
estara se relacionando (diretores). Este modelo e adequado para empresas que 
executam os projetos oriundos do "planejamento estrategico corporativo". E 
conveniente tambem para 6rgaos do govemo, nos quais existem dificuldades em se 
formalizar a carreira de "gerente de projeto", conforme mostrado ao final deste 
capitulo. Outra missao apropriada a urn PMO corporativo pode ser a de 
dissemina9ao do conhecimento de gerenciamento de projetos ou gerenciamento por 
projetos em toda a organiza9ao. Para esta missao, quando ele se toma urn centro de 
excelencia, suas fun96es principais sao de assessoramento aos outros setores da 
organiza9ao no uso destes conhecimentos. 

3.2.3 Escritorio de Projetos Setorial 

0 PMO pode se localizar em uma diretoria ou departamento de uma 
empresa, no qual sao tocados muitos projetos. Urn exemplo: diretoria de 
informatica. 

3.2.4 Estrutura Matricial 

Na estrutura matricial, o PMO se localiza logo abaixo do gerente da area e 
urn pouco acima dos gerentes de projeto. 

PRESIDENCIA 
DIRETORIAA 
PMO 
DIRETORIAB 
DIRETORIAC 
DIRETORIAD 

3.2.5 Estrutura por Projeto 
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Na estrutura "por projeto", o PMO se localiza logo abaixo do gerente do 
projeto. Neste caso, geralmente o gerente do projeto esta tocando urn unico projeto, 
grande e complexo. A fun<;ao do PMO aqui e assessorar este gerente de projeto. 

3.2.6 Membros do PMO 

3.2.6.1 Coordenador do PMO 

E o gerente do escrit6rio e pode, ainda, presidir as reuni6es do Comite. 
Preferencialmente deve ser uma pessoa experiente, com facil transito nas areas com 
as quais se relaciona. Deve se relacionar tanto com a alta administra<;ao, 
fomecendo-lhe informa<;6es sobre todos os projetos sob sua responsabilidade, como 
com gerentes de projetos e com gerentes de departamentos ou de diretorias, nas 
quais os projetos sao executados. Deve participar da formula<;ao estrategica da 
empresa e do desenvolvimento do Plano Estrategico Anual. Sua autoridade deve ser 
compatfvel com o nfvel de pessoas com que ele se relacionara. Esta autoridade deve 
ser explicitada, pela alta administra<;ao, no ato de cria<;ao do PMO. Profissionais 
nesta posi<;ao tern muita visibilidade dentro da organiza<;ao e, sendo bem-sucedidos, 
sao serios candidatos a desafios maiores na organiza<;ao. 

3.2.6.2 Especialista no Neg6cio e na Metodologia de 
Gerenciamento de Projetos 

Este profissional tern a missao de acompanhar e avaliar a execu<;ao dos 
projetos, emitir relat6rios, criar regulamentos (padroniza<;ao ), avaliar propostas, 
efetuar a garantia da qualidade dos projetos, gerencia a vista, etc. Preferencialmente 
deve ser urn profissional senior, pois deve interagir com gerentes de projetos de 
igual para igual. Deve ser urn conhecedor do neg6cio da em pres a ( constru<;ao de 
barragens, desenvolvimento de produtos, montagem de equipamentos, manuten<;ao 
de aeronaves, etc). Deve conhecer a metodologia de gerenciamento de projetos e os 
softwares utilizados. 

3.2.6.3 Especialista em Software 

A missao do "especialista em software de gerenciamento de projetos" e 
prestar consultoria, assessoria e treinamento a toda a empresa e tambem aos outros 
membros do PMO. Devem ser urn profunda conhecedor das ferramentas de 
informatica, tais como software de gerenciamento de projetos, banco de dados, 
linguagem de programa<;ao, etc. E muito comum surgir a necessidade de 
desenvolvimento de novos aplicativos como interface entre o software de 
gerenciamento de projetos e os outros aplicativos da empresa. Ainda que esta tarefa 
seja executada pelo departamento de informatica da empresa, ele deve se envolver 
com ela. 
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3.2.6.4 Outros 

Com o crescimento da equipe do PMO, e possfvel agregar pessoas que 
sejam especialistas em assuntos complementares, tais como outras metodologias, 
comunica<_;6es, engenharia de software, organiza<_;ao & metodos, etc. Certamente, 
urn grande escrit6rio necessitara tambem de fun<_;6es administrativas, como uma 
secretaria. 

3.2.7 Atribui~oes do PMO 

As atribui<_;6es do PMO sao as seguintes: 

3.2.7.1 Assessoria a Alta Administra~ao 

Conforme vimos anteriormente, as informa<_;6es sabre o andamento dos 
projetos sao fomecidas a alta administra<_;ao (presidencia, diretoria, gerente, etc) 
pelo Coordenador do PMO. Assim, as atividades sao: 

• Assessorar a alta administra<_;ao relativamente aos projetos. 
• Assistir na contrata<_;ao e escolha de gerentes de projeto. 
• Assistir na contrata<_;ao de fomecedores extemos. 
• A valiar o desempenho dos gerentes de projetos. 
• Auxiliar no estabelecimento de polfticas salariais para gerentes de projetos. 
• Auxiliar no estabelecimento da carreira do gerente de projeto. 
• Participar, junto com a alta administra<_;ao, de reuni6es com os principais 

acionistas ou com stakeholders (interessados ou envolvidos como projeto). 
• Fomecer informa<_;6es resumidas a alta administra<_;ao sabre o andamento dos 

projetos. 

3.2.7.2 Assessoria aos gerentes de projeto 

• Assessorar o gerente do projeto. 
• Participar dos eventos de lan<_;amento (kickoff) dos novas projetos. 
• Participar, junto como gerente do projeto, das reuni6es de avalia<_;ao inicial de 

risco e dos fatores crfticos de sucesso, bern como do acompanhamento destes 
itens. 

• Participar, junto com o gerente do projeto, das avalia<_;6es de desempenho do 
projeto. 

• Participar, junto com o gerente do projeto, do encerramento do projeto 
( elabora<_;ao de documenta<_;ao do hist6rico do projeto, etc). 

3.2.7.3 Auditoria 

• Efetuar fiscaliza<_;ao e auditoria dos projetos tocados pelos gerentes de projetos; 
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• Efetuar auditoria dos documentos produzidos (propostas, etc). 

3.2.7.4 Envolvimento com Outros Setores da Organiza~ao 

0 PMO pode se envolver com outros setores da organizac;ao, tanto para 
obter servic;os (por exemplo, com o setor de informatica, ao solicitar o 
desenvolvimento ou aquisic;ao de aplicativos para gerenciamento de projetos) como 
para influenciar no sentido de agilizar ou resolver conflitos que afetam os projetos 
(por exemplo, com o setor de suprimentos, para agilizar a compra de equipamentos, 
para urn determinado projeto ). 

3.2. 7 .4.1 Coordena~ao do Comite Diretivo 

0 coordenador do PMO pode ser o Hder das reuni6es do comite diretivo. 

3.2.8 Padroniza~ao 

A padronizac;ao de processos de gerenciamento de projetos pode ser 
realizada pelo PMO. 

• Padronizar (regulamentar) procedimentos e documentos. 
• Escolher ferramentas. 
• Escolher os softwares (pode ser feito junto como Departamento de Informatica). 

3.2.9 Treinamento 

0 PMO deve proporcionar treinamento a toda a empresa tanto no uso de 
recursos de informatica como no uso da metodologia. 0 treinamento pode ser 
ministrado por elementos do PMO ou por profissionais extemos. 0 PMO deve, 
tambem, auxiliar na escolha de fomecedores extemos que estejam alinhados com os 
padr6es e metodologias utilizadas nas empresa. 

3.2.10 Garantia da Qualidade do Projeto 

• Se existe ligac;ao clara entre a meta e o escopo do projeto. 
• Se existe ligac;ao clara entre as tarefas do cronograma e o escopo do projeto. 
• Seas revis6es estao sendo realizadas conforme planejado. 
• Se outros aspectos (analise de risco, auditoria, analise de fatores crfticos 

de sucesso) estao sendo contemplados e acompanhados. 

0 exercfcio da garantia da qualidade do projeto e permanente. Em cada 
reuniao do representante do PMO com o gerente do projeto, sao estabelecidas 
atividades a serem cumpridas em urn determinado prazo. Ao final da reuniao e 
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determinada a data da reuniao seguinte. Uma importante func;ao de garantia da 
qualidade e exercida na elaborac;ao de propostas para clientes extemos, conforme 
mostrado abaixo. 

3.2.11 Suporte na Elabora~ao de Propostas 

Para empresas que executam projetos para clientes extemos, a elaborac;ao de 
uma boa proposta tern ligac;ao direta com vit6ria em uma licitac;ao, com a garantia 
do lucro, com a imagem da empresa, minimizac;ao de riscos, etc. Assim, o PMO 
participa como assessor ( criando regulamentos) e como auditor na documentac;ao 
final. 

3.2.12 Guardiao das "Melhores Praticas" (Best Practices) 

0 envolvimento do PMO com todos os projetos sob sua responsabilidade 
permite-lhe criar uma colec;ao das melhores pniticas de gerenciamento de projetos 
na empresa. Estas pniticas podem alterar os regulamentos e padr6es da empresa e 
podem ser utilizados para influenciar o planejamento e controle de futuros projetos. 

3.2.13 Emissao de Relat6rios 

• Desdobramento de metas; 
• "Situac;ao de progresso" dos projetos; 
• Desempenho de execuc;ao dos projetos; 
• Projec;6es e tendencias; 

3.2.14 Cria~ao e Manuten~ao da "Sala do PMO" 

Nesta sala, onde ficam OS membros do PMO e e praticada a "gerencia a 
vista", fica tambem toda a documentac;ao relativa ao gerenciamento de projetos da 
empresa: regulamentos, melhores pniticas, hist6ricos, etc. Ela deve conter espac;o 
suficiente para seus ocupantes, alem de urn espac;o, com alguma privacidade, para 
reuni6es com gerentes de projetos, fomecedores, acionistas ou controladores, 
realizac;ao de palestras, etc. 

3.2.15 Comunica~oes 

0 gerenciamento de comunicac;6es pode ser efetuado pelo PMO. Esta 
func;ao permite enviar a todos os interessados as informac;6es adequadas assim 
como verificar seas informac;6es distribufdas estao atingindo seu objetivo. Alem da 
gerac;ao e emissao de relat6rios e a gerencia a vista, ja apresentados, ela envolve a 
distribuic;ao de atas de reuni6es, de memorandos, confecc;ao de relat6rios anuais. 
Etc. 
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3.2.16 Como Montar urn PMO 

0 PMO deve ser criado por urn ato formal da presidencia, do qual conste 
sua composi9ao, modo de operar, autoridade de seu coordenador, etc. 

Neste momento, as quest6es que normalmente surgem sao: 

! Onde ele deve se posicionar no organograma da empresa? 
• Qual sera 0 seu porte? 
• Quais as etapas a serem cumpridas? 
• A quantidade de pessoas varia em rela9aO a quantidade de projetos tocados 

simultaneamente. Em uma empresa de informatica de utilities, que toea algumas 
centenas de projetos simultaneamente, o PMO pode chegar a 10 pessoas, 
incluindo fun96es administrativas (secretaria, digitador, etc). 

! A complexidade de cada projeto e a necessidade de apoio que ele demandara. Se 
uma empresa toea 10 projetos bastante complexos, talvez necessite de urn 
profissional de apoio para cada projeto. 

• Urn unico projeto bastante complexo (exemplo: constru9ao de uma usina 
hidreletrica) pode demandar urn escrit6rio com dez profissionais. 

• A localiza9ao geografica dos projetos: a necessidade de efetuar viagens podem 
implicar urn aumento da equipe. 

3.2.16.1 Etapas 

A ideia do PMO deve ser "comprada" pela alta administra9ao, o que nao e 
diffcil, pois as vantagens de urn PMO sao enormes para uma empresa que tern forte 
dependencia de seus projetos para sua sobrevivencia e progresso. 

0 custo de urn PMO pode ser facilmente pago pelos resultados vindos de 
projetos bem-sucedidos. A partir de urn levantamento de dados sera possfvel efetuar 
urn estudo de viabilidade da existencia de urn PMO. Este estudo definira seu porte e 
areas de atua9ao. Urn documento deve consolidar este estudo. A seguir e montada a 
equipe. 0 PMO deve come9ar exercendo suas fun96es em projetos pilotos, ate 
atingir urn nfvel de maturidade adequado para, entao, se expandir a todos os 
projetos. 

E tambem conveniente que palestras sejam realizadas naqueles setores que 
serao impactados por sua atua9ao. Isto contribuira para minimizar expectativas 
negativas. 

3.2.17Evolu~ao do PMO 

Em empresas que possuem esta estrutura ha mais de urn ano, tern se notado 
que o PMO passa por urn processo de amadurecimento no qual evolui para urn 
estagio de excelencia em gerenciamento de projetos. Este amadurecimento tambem 
se reflete nas pessoas da empresa que tocam projetos e interagem com o PMO. 
Assim, o PMO toma-se urn centro de excelencia em gerenciamento de projetos e 
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sua equipe passa a ser vista e respeitada como formada por especialistas de alto 
nfvel. 0 relacionamento direto com a diretoria e com as metas da empresa passa a 
ser rotineiro. Por conta desta constatas;ao, e importante que, desde o momento da 
crias;ao do PMO, se tenha em mente a escolha de pessoas que sejam adequadas ao 
esperado crescimento de suas responsabilidades. Urn plano agressivo de 
treinamento para a equipe do PMO deve ser executado. Urn outro aspecto do 
amadurecimento diz respeito as transformas;oes em suas funs;6es. Logo ap6s sua 
crias;ao, a dedicas;ao do PMO se prende mais a atividades de assessoria e 
treinamento na metodologia e no uso do software, mas, com o tempo, estas tarefas 
tendem a diminuir conforme a empresa vai se tomando auto-suficiente. Outras 
funs;6es comes;am a se consolidar: assessoramento a alta diretoria e auditoria nos 
projetos. 

Ap6s pouco tempo de existencia do PMO, os resultados aparecem. 0 
sucesso dos projetos passa a ter fntima ligas;ao com a atuas;ao deste 6rgao. A 
organizas;ao se beneficia dele, por urn permanente amadurecimento conjunto em 
gerenciamento de projetos, podendo atingir urn patamar de excelencia. E comum 
ser reconhecido, pela diretoria, como urn dos "pontos fortes" da empresa. 
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3.3 0 Gerenciamento de Projetos 

As pessoas tern planejado e gerenciado projetos desde o infcio dos tempos. Toda vez 
que uma civilizac;;ao criou suas raizes houve projetos a serem gerenciados: predios a 
construir, estradas a pavimentar e leis a serem escritas. Mesmo sem as ferramentas, 
tecnicas e metodologias avanc;;adas de que dispomos hoje, as pessoas criaram linhas de 
tempo, alocaram materiais e recursos e avaliaram os riscos envolvidos em seus projetos. 
Com o passar do tempo, as pessoas perceberam que as tecnicas para controle de custo, 
desenvolvimento da programac;;ao, procura e compra de recurso e gerenciamentos de 
riscos poderiam ser aplicados a uma variedade de projetos, seja erguendo pontes, 
realizando colheitas sazonais ou decidindo como se govemar. Estas ideias foram as 
precursoras do estabelecimento de tecnicas de gerenciamento que hoje conhecemos 
como "Gerenciamento de Projetos modemo". 
As organizas;6es modemas estao descobrindo que a utilizac;;ao do Gerenciamento de 
Projetos traz muitas vantagens. Clientes esclarecidos exigem cada vez mais produtos 
melhores e servic;;os mais nipidos. As press6es para acompanhar a velocidade do 
mercado demandam maior eficiencia. Gerenciar projetos de forma profissional 
encontrou seu lugar na arena empresarial competitiva e global de hoje. 

0 que e urn Projeto? 

Urn Projeto e urn esforc;;o tempon'irio empreendido para alcans;ar urn objetivo especifico. 
Eles sao semelhantes as operas;6es em func;;ao de ser executado por pessoas, geralmente 
terem limitas;6es de recursos e serem planejados, executados e controlados. 
As operas;6es e projetos diferem entre si principalmente porque as operac;;6es tern urn 
carater continuo e repetitivo, ao passo em que os projetos tern urn carater temporario e 
unico. Temporario significa que todo projeto tern urn inicio e urn termino definidos. 
Unico significa que o produto ou servic;;o e, de algum modo, diferente de todos os 
produtos e servic;;os semelhantes. 
Projetos sao criados em todos os niveis da organizac;;ao. Podem envolver uma pessoa ou 
milhares delas. Podem exigir menos de 100 ou mais de 10.000.000 de horas para serem 
concluidos. Os projetos podem ser desenvolvidos em urn unico departamento da 
organizac;;ao ou transpor suas fronteiras, como nas joint ventures e parcerias. 
Freqiientemente, os projetos representam componentes criticos da estrategia de neg6cio 
das empresas. 
0 Gerenciamento de Projetos pode ser aplicado a projetos independentemente de suas 
dimens6es, prazos e ors;amentos. Alguns exemplos incluem: 
Desenvolver urn novo produto ou servic;;o; 

• Efetuar mudanc;;a na estrutura, no pessoal ou no estilo de uma organizac;;ao; 

• Conceber urn novo vefculo de transporte; 

• Desenvolver ou adquirir urn sistema de informas;6es novo ou modificado; 

• Construir urn edificio ou uma instalas;ao; 

• Conduzir uma campanha politica; 
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• Implantar urn novo procedimento ou processo de neg6cio. 

0 que e Gerenciamento de Projetos? 

De acordo com o "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" - 2000 
Edition, [Project Management Institute (PMI®) December 2000], Gerenciamento de 
Projetos e a aplicac;ao de conhecimentos, habilidades, ferramentas e tecnicas nas 
atividades do projeto a fim de atender os requisitos do projeto. Ele pode ser mais bern 
explicado atraves dos processos que o comp6em, que podem ser reunidos em cinco 
grupos de processos- Iniciac;ao, Planejamento, Execuc;ao, Controle e Encerramento- e 
em nove Areas de Conhecimento - Gerenciamento da Integrac;ao do Projeto, 
Gerenciamento do Escopo do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto, 
Gerenciamento dos Custos do Projeto, Gerenciamento da Qualidade do Projeto, 
Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projetos, Gerenciamento da Comunicac;ao do 
Projeto, Gerenciamento dos Riscos do Projeto e Gerenciamento dos Fomecimentos de 
Bens e Servic;os do Projeto. 

A equipe do projeto gerencia os trabalhos envolvidos nele, que geralmente envolvem: 

• Balanceamento de demandas conflitantes do escopo, tempo, custo, risco e 

qualidade do projeto; 

• Satisfac;ao de diferentes interessados (stakeholders) com diferentes necessidades 

e expectativas; 

• Alcance dos requisitos estabelecidos. 

0 termo Gerenciamento de Projetos e as vezes utilizado para descrever uma abordagem 
organizacional ao gerenciamento de operac;oes rotineiras. Essa abordagem trata muitos 
aspectos das operac;oes rotineiras como projetos a fim de aplicar as tecnicas de 
Gerenciamento de Projetos a elas. 

Urn processo aprovado pelo uso com muito sucesso 

0 Gerenciamento de Projetos ajuda as organizac;oes a atenderem as necessidades de 
seus clientes padronizando tarefas rotineiras e reduzindo o numero daquelas que 
poderiam ser esquecidas. 0 Gerenciamento de Projetos assegura que os recursos 
disponfveis sao alocados da maneira mais eficiente e eficaz, permitindo aos executivos 
seniores a perceber "o que est<:'i acontecendo" e "para onde as coisas estao indo" dentro 
das organizac;oes. 
A aplicac;ao dos princfpios de Gerenciamento de Projetos permite que os executivos 
seniores: 

• Estabelec;am medidas do sucesso; 

• Mantenham o foco no cliente; 

• Quantifique o valor agregado correspondente aos custos; 

• Aperfeic;oem o uso dos recursos da organizac;ao; 
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• Incorporern princfpios de qualidade; 

• Coloquern pianos estrategicos ern rnarcha; 

• Assegurar a atualiza9ao da ernpresa as dernandas do rnercado. 

0 Gerenciarnento de Projetos ganhou popularidade durante as ultirnas decadas ern 
fun9ao de urna serie de rnudan9as significativas no local de trabalho. Algumas destas 
rnudan9as incluern: 

• Processos de Downsizing (rnenos pessoas para fazer rnais tarefas); 

• Projetos e servi9os rnaiores e rnais cornplexos; 

• Cornpeti9ao global e feroz; 

• Acesso a informa9ao rnais facil atraves de arnplas redes de cornunica9ao; 

• Clientes rnais sofisticados que exigern produtos e servi9os de rnaior qualidade; 

• Crescirnento tecnol6gico exponencial; 

• Organiza96es rnultinacionais que buscarn estabelecer praticas uniformes para 

gerenciar projetos. 

0 Gerenciarnento de Projetos esta sendo aplicado ern rnuitas industrias hoje, da 
constru9ao e sistemas de inforrna9ao para assistencia medica, servi9os financeiros, 
educa9ao e treinarnento. Corn esta expansao, as pessoas que dirigern projetos 
atualrnente tern diferentes forrna96es profissionais e acadernicas, e trazern diferentes 
nfveis de experiencia como praticantes do Gerenciarnento de Projetos. Para se 
prepararern para os papeis de gerente de projeto ou de integrante de equipes de projeto, 
os indivfduos devern assirnilar urna cornpreensao basica dos processos e das areas de 
conhecimento que sao comuns a todos os projetos. 
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3.4 A rela~ao Cob iT, Gerenciamento de Projetos e o escrit6rio de 
projetos 

Quando se fala em organizar uma empresa, estabelecer criterios de melhorias temos que 
nos basear em uma metodologia, seja ela criada pela propria organizac;:ao, seja ela 
adotada com urn conceito ja utilizado por outras empresa e que estao sendo adotadas 
como referencial de sucesso de outras empresas. Este trabalho baseia-se em uma 
metodologia reconhecida internacionalmente "CobiT" como urn norteador dos 
processos a serem implementados para melhorar a organizac;:ao. 
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Modelo de Processos 
doCOBIT 

Muitas organizac;:6es ao redor do mundo, como NASA, IBM, AT&T, Siemens, Chiyoda 
Corporation, PricewaterhouseCoopers, Sociedade Computacional de Singapura o 
Governo Estadual de Oregon (EUA), no Brasil podemos dizer que muitas empresas que 
estao caminhando neste sentido lanc;:am mao do Gerenciamento de Projetos para 
desenvolver processos inovadores, planejar, organizar e controlar iniciativas 
estrategicas, monitorar desempenho de empreendimentos, analisar divergencias 
significantes e prever seus impactos nos projeto e na organizac;:ao. Neste contexto o 
escrit6rio de projetos esta intrinsecamente ligado ao sucesso dos projetos dentro da 
organizac;:ao. Isto nao quer dizer que urn projeto podeni ter exito, mas certamente urn 
escrit6rio de projetos bern montado (estrutura organizacional, corpo tecnico adequado, 
software e hardwares) podera alertar quando os riscos estao se tornando evidentes e 
eminentes, para que o gerente de projetos possa corrigir o curso do que pode ser urn 
fracasso futuro . E o escrit6rio de projetos e que tern a func;:ao de ser o auxiliar do 
pessoal de projetos naquilo que seja inerente ao projeto como desenvolvimento. 
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E facil perceber que o "CobiT" e processo e urn dos seus sub-processes e o de gerenciar 
projetos e que para se gerenciar projetos temos que ter o apoio de urn escrit6rio de 
projetos. Esta e a rela~ao que este trabalho trata, uma mudan~a de estrutura 
organizacional e que tern suas bases enraizadas nestes tres elementos ou podemos dizer 
que sao apenas dois elementos, pois o escrit6rio de projetos esta nesta dimensao como 
urn sub-produto de gerenciar projetos. Abaixo estampamos como se dara o processo de 
diagn6stico e implementa~ao das mudan~as organizacionais a que este trabalho trata. 

3.4.1 Processo de diagn6stico 

0 processo de diagn6stico define as etapas de como sera executado o plano de mudan~a 
organizacional da empresa no sentido de alcan~ar o objetivo maior deste trabalho que e 
o de criar uma nova estrutura organizacional em medio prazo. Fica bern claro no 
esquema apresentado abaixo tres etapas distintas: 

1. A modelagem do processo atual (situac;ao atual da estrutura organizacional); 
2. A modelagem do processo de transi~ao (premissas para a unificac;ao); 
3. A modelagem do processo futuro (propostas). 

Modelaro 
Processo t--

Atual 
1 

Modelar o 

r+ Processo de r--
transi~ao 

3 
Modelaro 
Processo r--

Futuro Modelaro 
2 4 Processo a ser 

implementado 
4 

lmplementar o 

• Processo 1--

5 

lmplantar o 
l+ Processo 

6 
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4 Situa~ao Atual 

A situa~ao atual da TI da Copel esta apresentada a seguir com a representa~ao da 
estrutura, funcionograma, recursos envolvidos, principais sistemas e produtos, 
principais projetos em andamento, indicadores, contratos, processos e atividades. 

4.1 Estrutura 

A seguir sao apresentadas as estruturas organizacionais das cinco ( 5) areas atuais de 
TI da Copel. Nas subsidiarias integrais- Distribui~ao5, Gera~ao6, Transmissao7 e 
Telecomunica~5es8, estas areas estao subordinadas a Diretoria de Administra~ao e 
Finan~as. Na Holding Copel, a area de TI esta subordinada diretamente a Diretoria 
de Administra~ao (DDA). 0 comite de Tecnologia de lnforma~ao Corporativa e 
composto pelos gerentes das TI' s das subsidiarias e subordinado tambem a 
Diretoria de Administra~ao. 

4.1.1 Coordenadoria de Tecnologia de Informa~ao Corporativa -
CTC 

Diretoria de Administra9ao 
DDA 

[:.:: .. ::.:::::::::::::::-.::::~;:;:~~;,:_;;::~;:;;;1:~:;~;:::;:;-.:l:;;~;;~;;;::::::.::::·:::-.:::::-.:::::] Coordenadoria de Tecnolo~~ Cde Info rma9ao Corpo mtiva 

5 Distribui9ao- area responsavel pela distribui9ao da energia a seus clientes; 
6 Gera9ao - area responsavel pela gera9ao da energia; 
7 Transmissao- area responsavel pela transmissao da energia da gera9ao ate distribui9ao; 
8 Telecomunica9ao- area responsavel pela infra-estrutura de redes e telefonia da Cope!; 

32 



4.1.2 Tecnologia da lnforma~ao da Gera~ao- TIG 

TIG 
Tecnologia da lnformagao da Geragao 

I 
I I I 

EQSIS EQATC EQSTC 
Equipe de Sistemas Equipe de Atendimento a Clientes Equipe de Suporte Tecnico 

SRTSCX 
Serv Tecnollnformatica SCX 

SRTGNB 
Serv Tenollnformatica GNB 

SRTIGBM 
Serv Tecnollnformatica GBM 

33 



4.1.3 Tecnologia da Informa~ao da Transmissao - TIT 

TIT 
Tecnologia da lnforma~ao da Transmissao 

EQSENG EQSAUT EQASN EQALES 
Equipe de Sistemas Engenharia Equipe de Sistemas Automa~ao Equipe de Atendim Sudoeste!Norte Equipe de Atendim Leste 

4.1.4 Tecnologia da Informa~ao da Distribui~ao - TID 

I 
TID I 

Tecnologia da lnformacao da Distribui~ao 1 

I EQSSC II 
Equipe de Sistemas Comerciais 

EQSTE II EQIES I I EQSRC I 
Equipe de Sistemas Tecnicos Equipe de lnfr-estrutura e Suporte 1 Equipe de Servi~os a Clientes 

H Si~~~~~o I H Sist~!~e~tao I H Opera~~~~!frame I H Atendimse~~c;61ientes I 
~======~ ~======~ ~======~ 

H Si~~~~~eb I H Sistema ~~~:a~ao Copel I J OPMCPR J H Atendi;:~~!~es CTA I l Controle da Produ~ao 

Y Siste~;~~:~enter I H Si~;~;~~D I J OPMOPR I H Atendi:~~~e~~es MGA I 
-~ Operacao da Producao J 

H 
STEOBR I J SRCLNA I 

Sistema Obras H OPMIEM 
1
1 1 Atendim a Clientes LNA 

H Siste;;~~~:acao I J lnfr~~:~::r: e Manute lncao H Atendi:~~~!n~es CEL I 
~======~ l Arquiterura e Aedes 

Y.__ __ S_i;_,!_~-~-~0_E_o _ ___,l J~===IE=S=TE=c==~~ H Atendi:~~~n~es PGO I 
- l Tecnologia 

J SRCKM3 I 
L Atendim a Clientes KM3 

4.1.5 Tecnologia da Informa~ao da Telecomunica~ao - SIE 

SIE 
Sistemas de lnformagao 

EQINE EQINE 
Equipe de Sistemas de Informatica Telecom Equipe de Servigos de Informatica Telecom 

SRINMGA 
Un Servigos Informatica MGA 

SRINPTO 
Un Servigos Informatica PTO 
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4.2 Funcionograma 

0 Funcionograrna a seguir apresenta objeto e a atribui9ao atual das areas de TI 
(CTC9, DISlO, GERll, TRA12, Telecornl3) que, ern fun9ao de urna grande 
sirnilaridade, sao representados ern conjunto, mas corn o devido destaque a algumas 
particularidades especfficas. 

Comite de Tecnologia da lnforma~ao 

- Objeto: 

Recomendar polfticas de atuagao e emitir orientagoes e instrugoes, de forma a manter a 
integragao da area de Tecnologia de lnformagao. 

Tecnologia da lnforma~ao da CTC, DIS, GER, TRA, Telecom. 

Objeto: 

Prover solugoes de Tecnologia de lnformagao envolvendo sistemas (software), redes de 
computadores (comunicagao 16gica) e atendimento aos clientes internos (processamento, 
suporte e infra-estrutura), bern como consultoria, produtos e servigos vinculados. 

-
Objeto: 

Opera~ao do Mainframe 
(Tecnologia da lnformac;ao da DIS) 

Operar e controlar o processamento de sistemas em produgao e realizar 
manutengoes das bases de dados. Executar os procedimentos operacionais dos 
equipamentos do ambients centralizado. lnstalar e manter os equipamentos de 
infra-estrutura de informatica. 

Suporte 
(Tecnologia da lnformac;ao da DIS e GER) 

Objeto: 

Estudar, definir e implantar arquitetura de software, hardware e redes de 
computadores para a area de Tecnologia da lnformagao. Dar suporte e 
consultoria as demais areas da Empresa no usa de tecnologias de software, 
hardware e redes de computadores. Dar suporte aos processes de Garantia da 
Qualidade, de Gerencia de Projetos e de Modelagem de Processes e monitorar e 
gerenciar os resultados destes processes. 

9 CTC- Coordenadoria de Tecnologia de lnformagao Corporativa 
10 DIS - Distribuigao 
11 GER- Geragao 
12 TRA- Transmissao 
13 Telecom- Telecomunicagoes 
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4.2.1 Amilise da Micro-estrutura atual: 

Fato- Nao existe uma estrutura matricial por projetos 

Problema - ter que atender todas as areas da empresa de forma que os projetos de uma 
area conflitam com OS de outras areas em nfveis de prioridade. Todos OS projetos sao 
prioritarios na visao de cada area. 

Solut;ao - mudar a estrutura da TI para trabalhar de forma matricial por processos, 
priorizando os projetos estrategicos da corporas;ao. 
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4.3 Recursos Envolvidos 

A seguir estao indicados, de forma simplificada, os recursos envolvidos nas 
diversas areas de TI, representando basicamente pessoal e vefculos. 

4.3.1 CTC - Coordenadoria de Tecnologia de Informa~ao 
Corporativa 

I 
Diretoria de Administravao 

DDA I 

[~~~::~~T==~~~::':=~:::J '-c_o_o_rd-en_a_do_r_ia_dT_eo_~:_lc_~o-ui~-~-~-C~-~o_·l~-~o-or-~7-av_a._o_c_or-po-ra_t_iva....J 

4.3.2 Tecnologia da lnforma~ao da Gera~ao- TIG 

TIG 
Tecnologia da lnfonna9ao da Gera9ao 

Quadro Proprio 1 
Total Quadro Proprio 33, Estag. 3 

_l 
I I I 

EQSIS EQATC EQSTC 
Equipe de Sistemas Equipe de Atendimento a Clientes Equipe de Suporte Tecnico 

Quadro Proprio 17, Estag. 3 Quadro Proprio 9 Quadro Proprio 3 

SRTSCX 
Serv Tecnollnformatica SCX 

Quadro Proprio 1 

SRTGNB 
Serv Tenollnformatica GNB 

Quadro Proprio 1 

SRTIGBM 
'- Serv Tecnollnfonnatica GBM 

Quadro Proprio 1 
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4.3.3 Tecnologia da Informa~ao da Transmissao - TIT 

TIT 
Tecnologia da lnforma~tao da Transmissao 

Quadro Proprio 3, Estag. 1, Vefculos 2 
Total Quadro Proprio 25, Contratados 3, Estag. 5, Vefculos 2 

EQSENG EQSAUT EQASN EQALES 
Equipe de Sistemas Engenharia Equipe de Sistemas Automa~tao Equipe de Atendim Sudoeste/Norte Equipe de Atendim Leste 

Pessoal8, Contratados 3 Quadro Proprio 7, Estag. 2 Quadro Proprio 2, Estag. 2 Quadro Proprio 5 

4.3.4 Tecnologia da Informa~ao da Distribui~ao - TID 

TID 
Tecno!ogia da lnforma~ao da Distribui~8o 

Quadro PrOprio 8 
Total Quadro Proprio 207, Contratados 48, Estag. 17, Veiculos 19 

I 
EQSSC II EQSTE ll EQIES 

J l 
EQSRC 

I Equipe de Sistemas Comerciais Equipe de Sistemas Tecnicos Equipe de lnfr-estrutura e Suporte Equipe de Servi1os a Clientes 
Quadro Proprio 1, Contratados 1, Estag. 15 Quadro PrOprio 1 Quadro Proprio 1 

1 
SSCGCO 

I~ 
STEGES 

I~ 
IESOPM 

I~ 
SRCCU 

I Sistema GCO Sistema Gestae Operar,:Bo Mainframe Atendimento a Clientes 
Quadro Proprio 21 Ouadro PrOprio 7 Quadro PrOprio 1, Vefculos 3 Quadro Proprio 6, Contratados 19 

1 SSCWEB 

I~ 
STEFC 

I ~ SRCCTA I Sistema Web Sistema Funda,ao Capel 

~ 
OPMCPR 

I 
Atend1m a Chentes CTA 

Quadro PrOprio 6 Quadro PrOprio 4 Controle da Produ>ao Quadro Propno 8, Contratados 3, Veiculos 3 
Quadro Proprio 11 

1 
SSCCAL 

11 
STESOD 

I ~ 
SRCMGA 

I Sistema Call Center Sistema SOD ~I OPMOPR II Atend1m a Chentes MGA 
Quadro Proprio 3 auadro Proprio 10 Opera,Oo da Produ>ao Quadro Propno 9, Estag 1,Veiculos 2 

Quadro Proprio 8, Contratados 21 

1 STEOBR 

I ~ 
SRCLNA 

I Sistema Obras 

1 
OPMIEM I Atendim a Clientes LNA 

Quadro PrOprio 6 lnfra-estrutura e Manutenr,:ao Quadro Proprio 8,Veiculos 3 
Quadro PrOprio 4 

1 STEAUT 

11 I~ 
SRCCEL 

I Sistema Automa~tiio IESARQR Atendim a Clientes CEL 
Quadro PrOprio 5 Arqunerura e Aedes Cuadra PrOprio 9, Vefculos 4 

Quadro Proprio 17 

~ 
STEGEO 

li I~ 
SRCPGO 

I Sistema GEO IESTEC Atendim a Clientes PGO 
Quadro Proprio 13 Tecnolog~ Quadro Proprio S,Veiculos 2 

Quadro Proprio 20, Estag. 1 i, SRCKM3 .I Atendim a Clientes KM3 
Quadro PrOprio 12, Contratados 4, Vefculos 2 
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4.3.5 Tecnologia da Informa~ao da Telecomunica~ao - SIE 

SIE 
Sistemas de lnformat;:ao 

Quadro Proprio 1 
Total Quadro Proprio 15, Estag. 2, Vefculos 1 

EQSIE EQINE 
Equipe de Sistemas de lnformat;:ao Telecom Equipe de Servit;:os de Informatica Telecom 

Quadro Proprio 8, Estag. 1 Quadro Proprio 4, Estag. 1, Vefculos 1 

SRINMGA 
f- Un Servit;:os Informatica MGA 

Quadro Proprio 1 

SRINPTO 
~ Un Servit;:os Informatica PTO 

Quadro Proprio 1 

• Copel Participa~oes 

Quadro proprio 1. 

• Total Geral 

Quadro Proprio 298, Contratados 51, Estagiarios 27, Vefculos 22 
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4.4 Processos e atividades com foco na convergencia atual 

Processos de Neg6cio da Tl 

rocessos de Negocio da Tl 
1 6/~/2003 • v 1 

A seguir, uma descric;ao dos processes e atividades correlatas. 

4.4.1 Planejamento e Organiza~ao 

4.4.1.1 Definir urn Plano Estratt~gico de TI 

Tern como objetivo estabelecer urn balanceamento 6timo das oportunidades de TI e 
os requisites do neg6cio de TI, bern como garantir sua futura utilizac;ao, atraves de 
urn processo de planejamento estrategico, atuando em intervalos regulares para dar 
sustentac;ao aos pianos de longo prazo. Os pianos de longo prazo devem ser 
periodicamente traduzidos em pianos operacionais, estabelecendo, de maneira clara 
e concreta, as metas de curto prazo. 

4.4.1.2 Determinar a dire~ao tecnol6gica 

Tern como objetivo tirar vantagem da tecnologia disponfvel e emergente para 
direcionar e tornar possfvel a estrategia de neg6cio, atraves da criac;ao e manutenc;ao 
de urn plano de infra-estrutura tecnol6gica que estabelece e gerencia expectativas 
claras e realistas de o que a tecnologia pode oferecer em termos de produtos, 
servic;os e mecanismos de entrega. 

4.4.1.3 Definir a organiza~ao e os relacionamentos da TI 

Tern como objetivo entregar os servic;os de TI corretos, atraves de uma organizac;ao 
com RH e habilidades ajustados aos papeis e responsabilidades definidos e 
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comunicados, alinhada com o neg6cio e que facilite a estrategia e provenha uma 
dire9ao efetiva e controle adequado. 

4.4.1 .4 Garantir a conformidade com os requisitos externos 

Tern como objetivo atender as obriga96es legais regulamentatorias e contratuais, 
atraves da identifica9ao e analise dos requisitos extemos que geram impacto na TI, e 
da tomada das medidas apropriadas para se manter em conformidade. 

4.4.1.5 Gerenciar os investimentos da TI 

Tern como objetivo garantir fundos e controlar o desembolso de recursos 
financeiros, atraves do estabelecimento de investimento peri6dico e or9amento 
operacional aprovado pelo neg6cio. 

4.4.1.6 Gerenciar os recursos humanos 

Tern como objetivo prover e manter uma for9a de trabalho motivada e competente e 
maximizar as contribui96es pessoais aos processos de TI, atraves de praticas de 
gerenciamento de pessoal s61idas, justas e transparentes para recrutar, contratar, 
compensar, treinar, avaliar, promover e demitir. 

4.4.1. 7 A valiar os riscos 

Com o objetivo de suportar as decis6es gerenciais na busca dos objetivos de TI e 
responder as amea9as pela redu9ao de complexidade, aumento da objetividade e 
identifica9ao dos fatores de decisao importantes, atraves do empenho da 
organiza9ao em identificar e analisar impactos de TI, envolvendo fun96es multi
disciplinarias e considerando medidas efetivas de custo para mitigar riscos. 

4.4.1.8 Gerenciar os projetos 

Tern como objetivo estabelecer prioridades, entregar em dia e dentro do or9amento, 
atraves da identifica9ao e prioriza9ao pela organiza9ao dos projetos alinhados com o 
plano operacional e a ado9ao e aplica9ao de tecnicas de gerencia de projetos s6lidas 
para cada projeto empreendido. 

4.4.1.9 Gerenciar a qualidade 

Tern o objetivo de atender os requisitos dos clientes de TI, atraves do planejamento, 
implementa9ao e manuten9ao de sistemas e padr6es de gerencia da qualidade, 
provendo produtos definidos e responsabilidades explfcitas para as distintas fases de 
desenvolvimento. 
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4.4.2 Aquisi~ao e Desenvolvimento 

4.4.2.1 ldentificar solu~oes automatizadas 

Tern como objetivo garantir uma solw;ao efetiva e eficiente para satisfazer os 
requisitos dos usmirios, atraves da identifica<;ao e analise clara e objetiva das 
altemativas disponfveis no mercado, medidas contra os requisitos dos usmirios. 

4.4.2.2 Prover aplicativos de software 

Tern como objetivo prover fun<;6es automatizadas que efetivamente suportem o 
processo de neg6cio, atraves da defini<;ao de declara<;6es especfficas de requisitos 
operacionais e funcionais, e uma fase de implementa<;ao com produtos definidos. 

4.4.2.3 Prover e manter a documenta~ao 

Tern como objetivo garantir o uso apropriado das aplica<;6es e das solu<;6es 
tecnol6gicas colocadas em opera<;ao, atraves de uma abordagem estruturada para o 
desenvolvimento do usuario e manuais de procedimentos operacionais, requisitos de 
servi<;o e materiais de treinamento. 

4.4.2.4 Instalar e certificar os sistemas 

Tern como objetivo verificar e confirmar que a solu<;ao esta ajustada com o 
prop6sito previsto, atraves da realiza<;ao de uma instala<;ao, migra<;ao, conversao e 
plano de aceita<;ao bern formalizado. 

4.4.2.5 Gerenciar as mudan~as 

Tern como objetivo minimizar a probabilidade de interrup<;ao, de altera<;6es nao 
autorizadas e de erros, atraves de urn sistema de gerenciamento que providencie a 
analise, implementa<;ao e manuten<;ao de todas as mudan<;as solicitadas 
considerando a infra-estrutura de TI existente. 

4.4.2.6 Gerenciar as instala~oes 

Tern como objetivo prover urn ambiente ffsico confiavel que proteja os 
equipamentos de TIe as pessoas contra perigos naturais ou nao (humanos), atraves 
de controles ffsicos e ambientais satisfat6rios que sejam regularmente revisados para 
urn funcionamento apropriado. 

4.4.2.7 Prover aplicativos de software 

Tern como objetivo manter fun<;6es que suportem o processo de neg6cio, levantando 
os requisitos e avaliando a estrutura 16gica para efetuar as manuten<;6es. 
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4.4.2.8 Prover e manter a infra-estrutura tecnol6gica 

Tern como objetivo prover as plataformas apropriadas para suportar as aplicas:oes de 
neg6cio, atraves da aquisis:ao de hardware adequado, padronizas:ao de software, 
avalias:ao do desempenho de hardware e software, e administras:ao de sistemas 
consistente. 
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4.4.3 Entrega e Suporte 

4.4.3.1 Auxiliar e orientar os clientes 

Tern como objetivo garantir que qualquer problema experiencia do pelo usm1rio seja 
apropriadamente resolvido, atraves de uma facilidade de "help-desk" que 
providencie o suporte e atendimento de nfvel 1. 

4.4.3.2 Treinar OS usuarios 

Tern como objetivo garantir que os usuanos estejam fazendo o uso efetivo da 
tecnologia e estejam conscientes dos riscos e responsabilidades envolvidas, atraves 
de urn plano de desenvolvimento e treinamento amplo. 

4.4.3.3 Gerenciar o desempenho e a capacidade 

Tern como objetivo garantir que a capacidade adequada esta disponfvel e que seu 
uso e otimizado para atender as necessidades de desempenho requeridas, atraves da 
cole9ao e analise de dados e do relata sabre o desempenho dos recursos, tamanho 
das aplica96es e demanda de carga. 

4.4.3.4 Garantir a seguran~a dos sistemas 

Tern como objetivo salvaguardar informa96es contra usos nao autorizados, 
revela9ao ou modifica9ao, destrui9ao ou perda, atraves de controles de acesso 16gico 
que garantam que o acesso aos sistemas, dados e programas seja restrito a usuarios 
autorizados. 

4.4.3.5 Gerenciar os dados 

Tern como objetivo garantir que os dados permanecem completos, acurados e 
validos durante sua entrada, atualiza9ao e armazenamento, atraves de uma 
combina9ao efetiva de controle sabre as opera96es de TI. 

4.4.3.6 Gerenciar as instala~oes 

Tern como objetivo prover urn ambiente ffsico confiavel que proteja os 
equipamentos de TIe as pessoas contra perigos naturais ou nao (humanos), atraves 
de controles ffsicos e ambientais satisfat6rios que sejam regularmente revisados para 
urn funcionamento apropriado. 

4.4.3.7 Gerenciar as opera~oes 

Tern como objetivo garantir que fun96es de suporte de TI importantes sejam 
executadas regularmente e de maneira ordenada, atraves da programa9ao das 
atividades de suporte que registre e tome clara a realiza9ao de todas as atividades. 
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4.4.3.8 Definir e manter os niveis de servi~o 

Tern como objetivo estabelecer urn entendimento comum do nfvel de servis;:o 
requerido, atraves do estabelecimento de acordos de nfvel de servis;:o que formalize 
os criterios de desempenho contra os quais a quantidade e qualidade do servis;:o sera 
medida. 

4.4.3.9 Garantir o servi~o ininterrupto 

Tern como objetivo garantir que os servis;:os de TI estejam disponfveis como 
requerido e garantir urn impacto mfnimo no neg6cio na eventualidade de 
interrups;:ao, atraves da existencia de urn plano de alta disponibilidade que seja 
operacional e testado e que esteja alinhado com o plano de alta disponibilidade 
global dos neg6cios e seus requisitos. 

4.4.3.10 Gerenciar a configura~ao 

Tern como objetivo considerar, para todos os componentes de TI, a prevens;:ao de 
alteras;:oes nao autorizadas, a verificas;:ao da existencia ffsica e a disponibilizas;:ao de 
uma base para uma gerencia de mudans;:as consistente, atraves de controles que 
identificam e registram todos os ativos e suas localizas;:6es ffsicas, e de urn 
procedimento de verificas;:ao regular que confirma suas existencias. 

4.4.3.11 Gerenciar os problemas e incidentes 

Tern como objetivo garantir que problemas e incidentes sao resolvidos, e a causa e 
investigada para prevenir novas ocorrencias, atraves de urn sistema de 
gerenciamento de problemas que registra e acompanha todos os incidentes. 
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4.4.4 Monitora~ao 

4.4.4.1 Monitorar indicadores de gestao 

Tern como objetivo avaliar e acompanhar, com uso de indicadores, seu processo de 
gestao. 

4.4.4.2 Monitorar os processos 

Tern como objetivo garantir o atendimento do conjunto de objetivos de desempenho 
dos processes de TI, atraves da definis:ao dos indicadores de desempenho relevantes, 
dos relatos sistematicos e peri6dicos de desempenho e da pronta as:ao sobre os 
desvios identificados. 
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4.4.5 Processos e Atividades com foco na convergencia 

0 diagrama abaixo apresenta, para cada uma das atividades do processo, a forma de atua~ao atual, considerando cada uma das areas de TI 
em rela~ao a corpora~ao. A forma de atua~ao Distribufda considera que a atividade e realizada em mais de uma das areas de TI e a forma 
Centralizada considera que a atividade e concentrada em apenas uma das areas de TI. 

Processos de Neg6cio da Tl 

ao e Desenvolvimento 

rocessos de Negocio da Tl 
16/4/2003 - v1 

Monitora 
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Aquisi9ao e Desenvolvimento 

ldentlflcar solu~cSes de Tl 
{ Oistr ibufdo 

Prover apllcatlvos de software 
Olstribuido 

Prover e manter documentacao 
DistribUdo 

~ / 
Aquisic;ao e Desenvolvimento { lnstalar e certlflcar sistemas 

PfW~e ! amento • Orp.,..z:!Oio 

Olstnbuido 

Lr::s: de Ne~lo daTi l L ..,.__,, 
Gerenclar mudan~as (manuten~cSes) 

Dlstnbuido 

~~ t\Manter apllcatlvos de software 
Dlstrlbuldo 

\Prover e manter lnfra-estrutura tecnol6glca 
Olstr lbuido 

ErCr-aa • Suport• 
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Entrega e Suporte 

~uxiliar e orientar clientes(atendimento 
Olstrlbufdo/Centr"alltado 

Treinar usuarios 
O.stnbuido 

.Gerenciar desempenho e capacidade 
Oistrlbufdo/Centrallndo 

Pl.n.lamenlo • Or 
Garantir seguranca dos sistemas 

Otstnbuido/C@I"''tral•tado 

Gerenciar dados 
Otstnbuido 

Gerenciar instalacoes 
Centr.ahzado 

Gerenciar operacoes 
OlstrtbufdotC.m-attzado 

Definir e manter os niveis de servico 
Oistribuido 

,Garantir servico ininterrupto 
Oistrlbuido 

,Gerenciar a configuracao 
O.strlbuido 

,Gerenciar os problemas e incidentes 
Olstrlbul'do 
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Monitorac;ao 

Aqulsl~5o e Desenvolvimento 

Distribuido Monitora~ao 
Monitorar indicadores de gestao 

Monitorar processos 
Distribuido 
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Planejamento e Organizac;ao 

Deflnlr Plano Estrateglco de Tl 
Dlstribuido \ 

Determlnar dlre~ao tecnol6glca 
O.stribui'do 

Deflnlr a organlza~ao e os relaclonamentos 
da Tl 

Dlstrlbui'do/Central indo \ 

Garantlr a conformldade com os requlsltos 
externos 

Olstr ibuido 

Gerenclar lnvestlmentos/custelo da Tl 
Otstribuido 

Gerenclar recursos humanos 
Olstribul'do 

Avallar rlscos 
Olstr ibufdo 

Gerenclar projetos 
Cbtrlbul'do 

Gerenclar qualldade 
Oistnbuido 

Planejamento e Organizac;ao 
~ / 

Agujs loio• O.s.,volvi mento 

F sos ct. N•gOoio d a Tl 
....... I r '" Er"-an Suporto 

Monltoraolo 
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4.5 Sfntese do diagn6stico do modelo atual 

4.5.1 Visao do Cliente 

4.5.1.1 Vantagens 

• A aproxima~ao com o cliente trouxe agilidade no atendimento e melhoria no 
relacionamento com a Tl. 

• 0 envolvimento do cliente em todas as etapas do processo de TI garante seu 
comprometimento no desenvolvimento de solu~6es. 

• Desenvolvimento de sistemas com foco nas necessidades e prioridades especfficas do 
cliente. 

4.5.1.2 Pontos para melhorias 

• Ter agilidade e qualidade no atendimento as solicita~6es dos clientes (sistemas e 
servi~os). 

• Implementar e divulgar as polfticas de aquisi~ao de hardware e software. 
• Melhor dimensionamento e aloca~ao de pessoal. 
• Formalizar mecanismos para avalia~ao da vida util dos produtos ("sistemas"). 
• Criar mecanismo para avalia~ao de vida util de produtos. 

4.5.1.3 Expectativas com a reunifica~o 

• Criar estrutura que privilegie a proximidade com o cliente. 
• Melhorar a negocia~ao de prioridades no processo de desenvolvimento de solu~6es. 
• Melhorar o processo de documenta~ao de sistemas. 
• Ter recursos suficientes em quantidade e capacitados para atender as demandas com 

qualidade e prazo aceitaveis para o cliente. 
• Abrir canais de comunica~ao e treinamento dos clientes. 
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4.5.2 Visao da TI: 

4.5.2.1 Vantagens 

• Facilidade de ampliar o conhecimento do neg6cio do cliente. 
• Disponibilidade or~amentaria facilitada com a proximidade com o cliente. 
• Estrutura distribuida favorece a gestao de investimentos de Tl. 
• Parcerias como cliente, criando comprometimentos. 

4.5.2.2 Pontos para melhorias 

• Implantar metodologia e ferramentas de identifica~ao e negocia~ao e para pactua~ao 
com o cliente. 

• Implantar politica de Gestao de Seguran~a de informa~oes. 
• lmplantar politica de uso dos recursos de TI. 
• Ampliar investimentos na qualifica~ao dos profissionais da Tl. 
• Melhoria continua no processo de atendimento aos clientes. 
• Realoca~ao de pessoal pela criticidade estrategica da fun~ao TI. 
• Planejamento e gestao. 
• Formalizar mecanismos para avalia~ao da vida util dos produtos ("sistemas"). 

4.5.2.3 Expectativas com a reunifica~ao 

• Alinhar o Planejamento Estrategico de TI com as estrategias da corpora~ao. 
• Manter alinhado o Planejamento Estrategico daTI com as unidades. 
• Respaldo da corpora~ao para manter o direcionamento tecnol6gico. 
• Facilidade de remanejamento de pessoal e recursos entre as areas. 
• Maior agilidade na tomada de decisoes estrategicas. 
• Plano de cargos e salarios voltado as necessidades de Tl. 
• Aloca~ao de recursos de terceiros ou temporaries em projetos. 
• Planejamento e gestao centralizados. 
• Definir urn novo modelo de atendimento e proximidade com os clientes que 

mantenha os ganhos do modelo atual, mas permita transi~ao para urn modelo que 
privilegie tambem a gestao, o monitoramento e os ganhos de escala do ponto de vista 
da corpora~ao. 
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5 Premissas para a Unifica~ao 

5.1 Visao do Cliente 

5.1.1 Ter agilidade no atendimento as solicita~oes dos clientes 

• Seja agil no atendimento as solicita~oes de reparos em micros (TRA). 
• Que seja agil na aquisi~ao de equipamentos (TRA). 
• TI deve estudar junto a area de suprimentos uma mudan~a na polftica de aquisi~ao de 

componentes, mudando a centraliza~ao na compra de micros, pois se perde tempo e 
dinheiro (TRA). 

• Agilidade: rapidez na resposta a solicita~ao do cliente (GER). 
• Manuten~ao da presta~ao de servi~os descentralizados (uma TI para a DIS) e com 

atendimento no mesmo local onde esta o cliente (DISCOM). 

5.1.2 Priorizar estrategicas da corpora~ao 

• Que evite priorizar certas areas em detrimento de outras (TRA). Procurar analisar e 
atender as prioridades de todos (TRA). 

• Administra~ao pela propria TI das demandas criadas pela DIS. Atualmente, toda vez 
que se cria uma demanda que precisa de desenvolvimento rapido, cabe a DIS definir 
as demandas de igual nivel de prioridade que terao seu desenvolvimento suspenso 
(DISCOM). 

• Conclusao das demandas com qualidade e prazo aceitaveis pelo cliente => o sistema 
on-line de faturamento deveria estar adaptado a Resolu~ao no 456/2000, desde 
02/2001 (DISCOM). 

• Sincroniza~ao entre o desenvolvimento do sistema on-line e o batch com 
coordena~ao linica pela TI => o sistema on-line de faturamento da demanda de 
ultrapassagem foi concluido urn ano ap6s a conclusao do sistema batch. 
Esclarecimentos prestados pela DIS para desenvolvimento do sistema batch foram 
repetidos para desenvolvimento do sistema on-line (DISCOM). 

• Defini~ao e cumprimento do cronograma de atendimento das solicita~oes com 
monitora~ao de prazos e ado~ao de a~oes corretivas ou preventivas de acordo com a 
situa~ao, como exemplo uma determinada solicita~ao enviada em 11112/2004, de 
prioridade alta, esta sem previsao de conclusao. 

5.1.3 Pactuar com os clientes solu~oes adequadas a seus negocios 

• Procurar atender as especifica~oes do cliente e nao somente o que o tecnico da TI 
entende ser o melhor (TRA). 
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• Na elabora~ao de sistemas corporativos, escutar nao somente os clientes que 
encomendaram o sistema, mas tambem os usmirios que trabalharao com o sistema 
(TRA). 

• Eficiencia: Atender a real necessidade do cliente, nem mais nem menos (GER). 
• Discemimento: Saber ouvir seus clientes, pois nem sempre o que usmirio quer, e o 

que precisa (GER). 
• Atualiza~ao: no que for possivel, tomar disponivel aos seus clientes as ultimas 

versoes dos recursos de informatica (GER). 
• Documenta~ao do sistema (DISCOM). 
• Formaliza~ao especffica de grupos de trabalhos para novos projetos ou grandes 

melhorias, buscando integra~oes entre os sistemas (HOLD). 

5.1.4 Ser a unica area da COPEL responsavel pelos processos de TI 

• Evitar subordinar OS tecnicos daTI as Regionais (TRA). 
• Defini~ao de linguagem a ser utilizada nos sistemas (TRA). 
• Conhecimento: apresentar born conhecimento das ferramentas computacionais 

utilizadas (GER). 

5.1.5 Criar estrutura que privilegie a proximidade com o cliente 

• Que nao haja uma centraliza~ao excessiva criando restri~oes de desenvolvimento, 
pois se entende que a TI deve respeitar as particularidades e necessidades de cada 
area (TRA). 

• Nucleo de atendimento local (GER). 
• Sistemas especializados (GER). 
• Intera~ao com outros nucleos no que tange a sistema coorporativos (GER). 
• Fun~oes de suporte: rede I servidores /helpdesk (GER). 
• Relacionamento muito melhor (TE). 
• Rapidez na solu~ao de problemas (TE). 
• Diminuiu a burocracia (TE). 
• Continuidade nos projetos (TE). 
• Troca maior de informa~oes (TE). 
• Mais discussao e menos imposi~ao (TE). 
• Mais qualidade na condu~ao dos projetos (TE). 
• Participa no Or~amento (TE). 
• Comunica~ao horizontal (TE). 
• Processos mais transparentes ou visfveis (TE). 
• Analista-Programador mais Comprometido (TE). 
• Faz parte da area-> do problema. 
• Feedback mais rapido. 
• Sem desculpas por atrasos no cronograma. 
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• Seu desempenho esta mais relacionado c/ sucesso do projeto. 
• Melhor postura entre "cliente-fomecedor". 
• "Cliente" tambem mais comprometido (TE). 
• Area centralizada responsavel por todos os sistemas corporativos (com equipes 

especfficas para cada atividade) (HOLD). 

5.1.6 Ter recursos humanos disponiveis e capacitados 

• Que sejam mantidas pessoas em numero adequado para suporte e desenvolvimento das 
necessidades de cada local (TRA). 

• Evitar a utiliza<;ao de estagiarios ou mao de obra temporaria em certos desenvolvimentos 
devido a rotatividade de pessoal, ocasionando muita perda de trabalho e tambem o 
pessoal de manuten<;ao nao e familiarizado com OS projetos (TRA). 

• Dedica<;ao integral dos profissionais da TI no desenvolvimento de novos projetos sem 
comprometer a manuten<;ao dos sistemas em opera<;ao ~ projeto call center formou tres 
equipes da TI devido a rotatividade de seus profissionais . 

• 

5.1.7 Ter a capacidade de terceiriza~ao por demandas sazonais 

5.1.7.1 Conhecer o negocio do cliente 

• Manter analistas especializados em certos softwares (TRA). 
• Equipe multifuncional com analistas para mainframe e aplicativos em computadores 

(HOLD). 

5.1.7.2 Manter canal de comunica~ao efetivo com os clientes 

• Melhorar e divulgar os trabalhos realizados para o suporte de rede (TRA). 
• Discutir com clientes a politica de back-up (TRA). 
• Manter sistematicamente contato com os clientes divulgando as a<;oes de TIe sabendo 

das necessidades dos clientes (TRA). 
• Comunica<;ao: manter urn canal aberto com seus clientes, para sugestoes, reclama<;oes, 

elogios, etc. (GER). 

5.1.7.3 Disponibilizar treinamentos freqiientes para os Clientes 

• Dar maior enfase ao treinamento dos usuarios.(TRA). 
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• Orientac;ao: orientar seus clientes na melhor maneira de utilizar os recursos 
computacionais (GER). 

• Treinamento do pessoal (DISCOM). 
• Treinamento (em conjunto TI e cliente principal) aos usuarios, otimizando o potencial 

dos sistemas (HOLDING). 
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5.2 Visao da TI 

• Manter a proximidade e melhorar o relacionamento com o cliente. 
• Elaborar o Plano de Gestao com o cliente buscando a priorizac;ao de forma corporativa. 
• Manter o conhecimento com relac;ao ao neg6cio do cliente. 
• Buscar soluc;oes de TI que agreguem valor as necessidades do cliente. 
• Criar urn canal efetivo de comunicac;ao como cliente. 
• Melhorar o processo de atendimento. 
• Criar e manter parcerias com o cliente. 
• Criar e manter politica de treinamento do cliente. 
• Alocar recursos terceirizados para atender demandas sazonais. 
• Manter capacitac;ao dos profissionais. 
• Manter a integrac;ao de sistemas e dados. 
• Implantar os pianos de ac;ao da politica de seguranc;a. 
• Concentrar os processos de TI na propria Tl. 
• Gestao de recursos de TI pela TI. 
• Manter soluc;oes de TI compatfveis com as melhores pniticas de mercado. 
• Consolidar a Gestao por Projetos. 
• Monitorar os processos de TI. 
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5.3 Premissas da Corpora~ao 

• Empresa Unica 
• Funcionalidade com o menor dispendio possivel 
• Poco no cliente (intemo e extemo) 
• Estratifica~ao hienirquica em ate tres niveis - diretoria, superintendencia ou coordena~ao 

e area de responsabilidade (ex. depto.) 
• Oportunizar o surgimento de talentos atraves da valoriza~ao das pessoas 
• Agilidade no processo decis6rio 
• A~oes respaldadas juridicamente, em fun~ao dos aspectos socieUirios e legais. 
• Centraliza~ao e descentraliza~ao baseada em criterios estrategicos, na otimiza~ao dos 

custos e na viabilidade tecnica, de seguran~a e operacional. 

59 



5.4 Sintese das Premissas 

5.4.1 Unifica~ao das areas funcionais de TI 

• Ser a area responsavel na COPEL pelos processos de TI salvo exce~oes definidas pela 
corpora~ao. 

• Concentrar estrategicamente os processos de TI. 
• Gestao transparente dos recursos da TI pela Tl. 

5.4.2 Agilidade no atendimento as solicita~oes dos clientes. 

• Considerando prazos e qualidade. 

5.4.3 Compatibilizar as estrategias corporativas com as necessidades 
locais dos clientes. 

• Elaborar o Plano de Gestao com o cliente, buscando a prioriza~ao de forma estrategica 
pela corpora~ao. 

5.4.4 Buscar solu~oes de TI que agreguem valor aos processos do cliente. 
• Atuar em conjunto com os clientes para encontrar solu~oes integradas aos seus processos. 
• Manter e fomentar a implanta~ao de solu~oes de TI compativeis com as melhores praticas 

de mercado. 

5.4.5 Manter a integra~ao funcional com o cliente. 
• Criar estrutura que privilegie a proximidade com o cliente em todas as dimensoes: 

desenvolvimento, suporte, servi~os, infra-estrutura e p6s-entrega dos produtos. 
• Criar plano de endomarketing corporativo para TI, que disponibilize uma base de 

conhecimento para os clientes. 

5.4.6 Atuar preventivamente com rela~ao as necessidades de pessoal, para 
atender as demandas dos clientes. 

• Ter recursos humanos disponiveis e capacitados. 
• Ter a capacidade de terceiriza~ao por demandas sazonais. 
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5.4.7 Enfase na capacita~ao humana em processos de TI. 

• Criar polftica de treinamento do cliente mais abrangente. 
• Manter capacita~ao dos profissionais. 
• Ampliar investimentos na qualifica~ao dos profissionais da TI. 

5.4.8 Conhecimento do neg6cio do Cliente. 

• Aperfei~oar constantemente o conhecimento em rela~ao ao neg6cio do cliente. 

5.4.9 Consolidar e monitorar processos de TI. 

• Consolidar gestao por projetos, onde aplicavel. 
• Gerenciar a integra~ao de sistemas e dados. 
• Gerenciar e divulgar pianos de a~ao da polftica de seguran~a. 
• Implementar a~oes preventivas e corretivas. 

5.4.10Definir urn novo modelo de atendimento e proximidade com os 
clientes que mantenha os ganhos do modelo atual, mas permita 
transi~ao para urn modelo que privilegie tambem a gestao, o 
monitoramento e os ganhos de escala do ponto de vista da 
corpora~ao. 

5.4.11A TI participando do forum de decisoes estrategicas da empresa. 

5.4.12Decisoes. que envolvem tecnologia da informa~ao devem ter a 
participa~ao da TI. 
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6 Propostas 

0 modelo atual de organiza~ao da Tecnologia da lnforma~ao da Copel, como 
descrito neste relat6rio, esta baseado em uma estrutura distribufda e alinhado com a 
desverticaliza~ao da Copel a partir da cria~ao das subsidiarias integrais. As decisoes nos rumos 
da TI de cada subsidiaria, muitas vezes caminham em sentidos opostos e a otimiza~ao de 
recursos se mostra tfmida e, em alguns casos, ate mesmo inexistente, o que contribui para onerar 
o processo de TI como urn todo. Como exemplos, podemos citar a utiliza9ao eventual de 
diferentes padroes de "softwares", "hardwares" e metodos, que podem se tomar uma pratica 
constante entre as subsidiarias. A dificuldade de transferencia de profissionais entre subsidiarias, 
tambem nao contribui para uma melhor otimiza9ao dos recursos disponfveis. Alem de este 
modelo estar na contra-mao das premissas da nova dire9ao da Empresa, neste cenario as TI's nao 
participam do forum de decisoes estrategicas, o que a impede, muitas vezes de compatibilizar as 
estrategias corporativas com as necessidades locais dos clientes. 

0 Subgrupo de TI, durante o desenvolvimento de seus trabalhos, trouxe para debate a 
proposta de urn novo modelo de TI para a Copel, baseado nas melhores praticas de Tecnologia 
da Informa9ao atuais e que fundamenta a sua organiza9ao numa estrutura por processos. Houve, 
porem, a constata9ao de que, apesar do modelo baseado em processos ser o ideal para uma area 
de TI modema, ha que se ter urn perfodo de preparo e amadurecimento, tanto dos profissionais 
de TI quanto dos clientes, para que se atinja os resultados almejados que, seguramente serao 
compensadores. 

A organiza~ao denominada neste trabalho de Modelo de Transi~ao constitui-se, na 
realidade, no modelo proposto para a nova TI da Copel neste momento e ja se projeta para o 
futuro urn modelo baseado em processos. A transi9ao devera ser gradativa e o seu prazo de 
consolida9ao dependera do ritmo de amadurecimento do modelo proposto e da consolida9ao das 
novas pniticas pelos agentes envolvidos, sempre preservadas as premissas basicas colocadas 
neste trabalho, tanto por parte de clientes como por parte dos especialistas em TI. 0 modelo de 
transi9ao servira, portanto, de base para o amadurecimento, evolu9ao e implanta9ao do modelo 
futuro, cujo plano de a9ao devera ser detalhado com base nas premissas e anexado futuramente 
ao presente relat6rio. 

6.1 Descri~ao do Modelo de Estrutura de Transi~ao 

Esta se9ao apresenta a descri9ao do modelo de estrutura de transi9ao, incluindo a 
tabela de atividades, o organograma de transi9ao, a descri~ao dos objetos e atribui96es das areas 
e desafios a serem vencidos durante a fase de transi9ao. 

0 modelo proposto esta relacionado com as defini~oes de "empresa linica", de 
"funcionalidade com o menor dispendio" e da "agilidade no processo decis6rio", implicando 
assim em uma area de Tecnologia de Informa9ao linica. Este modelo esta apoiado em premissas 
estabelecidas pelos clientes e profissionais de TI, tais como "integra9ao funcional com o cliente", 
"busca de solu96es de TI que agreguem valor aos processos do cliente" e "agilidade no 
atendimento as solicita96es dos clientes". Esta centrado na estrutura funcional da empresa, 
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visando manter a proximidade e agilidade no atendimento, o que e identificado como uma das 
vantagens do modelo atual de subsidiarias integrais, nao alterando a forma de atendimento com o 
qual o cliente esta acostumado. 

6.1.1 Organograma da Estrutura de Transi~ao 

I I J 

Tecnologia 
da 

Jnfonnacao 
298 

........................ 
~ Comite Projetos ~ Planejam/Apoio 

I ................... J 07 

j_ I I I 
Sistemas 

Corporative 
18 

Sistemas 
Gestae 

20 

Sistemas 
GTT 
37 

Sistemas 
DIS Comercial 

25 

Sistemas 
DIS Engenharia 

35 

Produc;:ao Suporte Servil;os Monitora~tS.o 

24 33 85 

Nota: Os numeros indicados no organograma referem-se ao quadro proprio de 
profissionais. 

6.1.2 Objeto e Atribui~oes das Areas 

A seguir uma breve descric;;ao das areas e relac;;ao das principais atribuic;;oes: 

6.1.2.1 Comite de Projetos 

13 

Estrutura virtual composta pelos diversos gerentes da Tecnologia da Informac;;ao e pelos 
Hderes de projetos, para acompanhamento, facilitac;;ao de projetos e resoluc;;ao de prioridades 
que podem ser tratadas intemamente. Reporta-se a nfveis superiores para resoluc;;ao de 
prioridades que envolvem areas extemas. 
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6.1.2.2 Planejamento e apoio 

Coordenar o planejamento, a definic;ao e a implantac;ao das estrategias e indicadores de 
Tecnologia da Informac;ao, dar suporte aos processos de gestao de pessoas, orc;amento, 
contratos, aquisic;oes e comunicac;ao intema. 

Principais Atribuic;oes: 

• Coordenar a elaborac;ao da revisao estrategica; 
• Estruturar os indicadores de resultados da gestao, o processo de definic;ao de metas e 

projetos estrategicos eo processo de acompanhamento de resultados; 
• Estruturar e coordenar o processo de gestao e desenvolvimento de pessoas; 
• Dar suporte a previsao e controle orc;amentarios; 
• Gerir os contratos e aquisic;oes; 
• Dar suporte as rotinas cont<'ibeis, financeiras e de RH; 
• Apoiar a comunicac;ao intema. 

6.1.2.3 Corporativo 

Planejar, coordenar e promover a implantac;ao de soluc;oes de Tecnologia da lnformac;ao nos 
processos de corporativos da COPEL. 

Principais atribuic;oes: 

• Difundir a utilizac;ao do software livre na corporac;ao; 
• Enfatizar, nas soluc;oes de TI, o uso da tecnologia WEB; 
• Desenvolver, implantar e manter sistemas de informac;ao especfficos para a corporac;ao; 
• Especificar, avaliar e implantar aplicativos de mercado, bern como integra-los com o 

ambiente empresarial; 
• Prestar suporte, atendimento e consultoria em tecnologia da informac;ao; 
• Prospecc;ao, avaliac;ao e implantac;ao de novas tecnologias de informac;ao. 

6.1.2.4 Gestao 

Planejar, coordenar e promover a implantac;ao de soluc;oes de Tecnologia da lnformac;ao nos 
processos de Gestao Empresarial para a COPEL e Fundac;ao Copel. 

Principais atribuic;oes: 

• Desenvolver, implantar e manter sistemas de informac;ao especfficos na sua 
area de atuac;ao; 
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• Especificar, avaliar e implantar aplicativos de mercado, bern como integra-los 
com o ambiente empresarial; 

• Prestar suporte, atendimento e consultoria em tecnologia da informagao; 
• Prospecgao, avaliagao e implantagao de novas tecnologias de informagao. 

6.1.2.5 G TT - Gera~o, Transmissao e Telecomunica~ao. 

Planejar, coordenar e promover a implantac;ao de soluc;5es de Tecnologia da lnformac;ao 
especfficas para os processos das areas de Gerac;ao, Transmissao e Telecomunicac;ao. 

Principais atribuic;5es: 

• Desenvolver, implantar e manter sistemas de informac;ao espedficos na sua area de 
atuac;ao; 

• Especificar, avaliar e implantar aplicativos de mercado, bern como integra-los com o 
ambiente empresarial; 

• Prestar suporte, atendimento e consultoria em tecnologia da informac;ao; 
• Prospecc;ao, avaliac;ao e implantac;ao de novas tecnologias de informac;ao. 

6.1.2.6 Distribui~ao Comercial 

Planejar, coordenar e promover a implantac;ao de soluc;5es de Tecnologia da lnformac;ao 
especfficas para OS processos da area Comercial da Distribuic;ao. 

Principais atribuigoes: 

• Desenvolver, implantar e manter sistemas de informac;ao especfficos na sua area de 
atuac;ao; 

• Especificar, avaliar e implantar aplicativos de mercado, bern como integra-los como 
ambiente empresarial; 

• Prestar suporte, atendimento e consultoria em tecnologia da informac;ao; 
• Prospecc;ao, avaliac;ao e implantac;ao de novas tecnologias de informac;ao. 

6.1.2.7 Distribui~ao Engenharia 

Planejar, coordenar e promover a implantac;ao de soluc;5es de Tecnologia da lnformac;ao 
especfficas para OS processos da area de Engenharia da Distribuic;ao. 

Principais atribuigoes: 
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• Desenvolver, implantar e manter sistemas de informa~ao espedficos na sua area de 
atua~ao; 

• Especificar, avaliar e implantar aplicativos de mercado, bern como integra-los como 
ambiente empresarial; 

• Prestar suporte, atendimento e consultoria em tecnologia da informa~ao; 
• Prospec~ao, avalia~ao e implanta~ao de novas tecnologias de informa~ao. 

6.1.2.8 Produ~o: 

Fazer o p6s-atendimento em rela~ao aos produtos, operar e controlar o seu processamento e 
realizar manuten~ao das bases de dados. lnclui a instala~ao, treinamento, orienta~ao e 
opera~ao. Cobre as fases de entrega (parcialmente) e opera~ao (totalmente) do PDS. E 
organizada por produto. Executa os procedimentos operacionais dos equipamentos do 
ambiente centralizado. Instalar e manter os equipamentos de infra-estrutura de informatica. 

Principais Atribuig6es: 

• Opera~ao do servidor central e da rede de computadores; 
• Monitoramento de servidores; 
• lmpressao e P6s-impressao de Contas de Energia e relat6rios diversos; 
• Controle de sistemas em produ~ao; 
• Suporte em ferramentas utilizados nos sistemas de produ~ao; 
• Administra~ao de arquivos em mfdias magneticas; 
• Manuten~ao de arquivos e tabelas em base de dados; 
• Planejamento, instala~ao e manuten~ao de infra-estrutura de informatica. 

6.1.2.9 Suporte: 

Estudar, definir e implantar arquitetura de software, hardware e redes de computadores para 
a area de Tecnologia da Informa~ao. Dar suporte e consultoria as demais areas da Empresa 
no uso de tecnologias de software, hardware e redes de computadores. 

Principais Atribuig5es: 

• Manuten~ao e Melhoria do Ambiente Operacional de Servidores; 
• Suporte na Utiliza~ao da Rede, da Interliga~ao de Redes, do Ambiente Operacional de 

Servidores e do Ambiente de Banco de Dados; 
• Interliga~ao dos recursos computacionais. 
• Manuten~ao e Melhoria do Ambiente de Banco de Dados; 
• Consultoria e apoio ao o Desenvolvimento; 
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• Defini~ao e Melhoria continua dos processos que compoe o Processo de Software; 
• Defini~ao e Melhoria Continua da Arquitetura de Software da Organiza~ao; 
• Prospeccao Tecnol6gica. 

6.1.2.10 Servi~os: 

Planejar, coordenar, executar e acompanhar os servi~os de Tecnologia da Informa~ao na 
CO PEL e Funda~ao Copel. 

Principais atribuigoes: 

• Elaborar estudos voltados a melhoria dos servi~os contemplando solu~oes inovadoras; 
• Elaborar e administrar os Acordos de Nfveis de Servi~os contratados; 
• Administrar os enlaces de comunica~ao de dados adequando-os as necessidades dos 

clientes; 
• Prestar consultoria e atendimento ao cliente; 
• Gerenciar uso de hardware e software de clientes e infra-estrutura; 
• Prover recursos de informatica no atendimento a eventos; 
• Administrar os servidores de rede e de produtos; 
• Elaborar especifica~ao tecnica e analise de propostas para aquisi~ao de equipamentos de 

informatica; 
• Identificar, executar e gerenciar projetos de servi~os de TI. 

6.1.2.11 Monitora~ao: 

Garantir com que os processos de TI existam e sejam bern utilizados. E fundamental para 
fazer a transi~ao do modelo atual para este modelo proposto para o futuro. Coordenar o 
planejamento, a defini~ao e a implanta~ao das estrategias, das polfticas e dos processos da 
Tecnologia da Informa~ao, dar suporte aos processos de Garantia da Qualidade, de Gerencia 
de Projetos, de Modelagem de Processos e monitorar e gerenciar os resultados destes 
processos. 

Principais Atribuicoes: 

• Coordenar a defini~ao das polfticas de uso de recursos de informatica e de seguran~a 
da informa~ao e monitorar o seu cumprimento; 

• Definir e implantar padroes e processos para a area de Tecnologia da Informa~ao, e 
monitorar o desempenho destes processos; 

• Coordenar e dar suporte aos projetos de modelagem e de melhoria de processos; 
• Disseminar a cultura e dar suporte aos processos de administra~ao por projetos, de 

gerencia de projetos, de garantia da qualidade e de modelagem de processos; 
• Monitorar o desempenho dos projetos estrategicos; 
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• Orientar a elabora~ao dos produtos definidos no processo de software e verificar a 
sua conformidade aos padroes definidos. 

6.1.3 Desafios a serem vencidos durante a fase de transi~ao 

• Desenvolver o capital humano 
• Gerir o capital humano de forma competitiva 
• Dar consistencia ao modelo de pactua~ao e relacionamentos com os clientes 
• Viabilizar os escrit6rios de projetos e processos 
• Adquirir maturidade no desempenho em rela~ao aos processos de TI 
• Participar das estrategias da corpora~ao 
• Gerar credibilidade via resultados e atitudes 
• Criar goveman~a corporativa relativa a demandas e arquitetura 
• Criar comite de analise de solu~oes e projetos 
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6.2 Descri~ao do Modelo de Estrutura Futura 

Esta se<;ao apresenta a descri<;ao do modelo de estrutura proposta para o futuro, incluindo a 
lista dos processos atualizada, a tabela de atividades, o novo organograma, a descri<;ao dos 
objetos e atribui<;oes das areas e a proposta de urn plano de a<;ao para a transi<;ao do modelo 
atual para o modelo proposto. 

0 modelo futuro proposto neste trabalho esta fundamentado nos processos de Tecnologia de 
Informa<;ao, privilegiando a estrutura<;ao baseada em habilidades, conhecimento e 
especialidade dos profissionais de TI e esta de acordo com a premissa "definir urn novo 
modelo de atendimento e proximidade com os clientes, que mantenha os ganhos do modelo 
atual, mas permita transi<;ao para urn modelo que privilegie tambem a gestao, o 
monitoramento e os ganhos de escala do ponto de vista da corpora<;ao". 

0 tempo de transi<;ao previsto para se alcan<;ar esta nova estrutura e de cerca de 18 meses, se 
e somente se, as atividades relacionadas aos novos processos forem implementadas com 
sucesso. Este periodo de transi<;ao podera variar para mais ou para menos, dependendo do 
ritmo de implementa<;ao das novas praticas e devera ser alcan<;ado de maneira transparente 
para o cliente. 

6.2.1 Processos e Atividades da Estrutura Futura 

A seguir, uma descri<;ao das atividades que serao acrescentadas a processos do modelo da 
estrutura futura, em rela<;ao ao modelo da estrutura atual, descrita anteriormente. 

6.2.1.1 Planejamento e Organiza~ao 

• Definir a arquitetura de informayao 

Tern como objetivo otimizar a organiza<;ao dos sistemas de informa<;ao, atraves da cria<;ao e 
manuten<;ao de urn modelo de informa<;ao de neg6cio e da garantia que sistemas apropriados 
sao definidos para otimizar 0 uso destas informa<;oes. 

• Comunicar as metas e os direcionamentos gerenciais 

Tern como objetivo garantir ao usuario consciencia e entendimento dessas metas, atraves de 
polfticas estabelecidas e comunicadas para comunidade de usuarios; alem disso, padroes 
necessitam ser estabelecido para traduzir as op<;oes estrategicas em regras do usuario 
praticas e uteis. 
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6.2.1.2 Entrega e Suporte 

• Gerenciar os servic;:os de terceiros 

Tern como objetivo garantir que os papeis e as responsabilidades dos terceiros estejam 
claramente definidos, aderentes e estaveis de modo a satisfazer os requisitos, atraves de 
medidas de controle que visem a revisao e o monitoramento dos acordos e procedimentos 
existentes para observar sua efetividade e conformidade com a polftica da organiza<;ao. 

• ldentificar e alocar os custos 

Tern como objetivo garantir uma correta consciencia dos custos atribuidos aos servi<;os de 
TI, atraves de urn sistema de apropria<;ao de custos que garanta que os custos sejam 
registrados, calculados e alocados no nivel de detalhe requerido e no servi<;o realmente 
oferecido. 

6.2.1.3 Monitora~ao 

• Avaliar a adequac;:ao do controle interno 

Tern como objetivo garantir o atendimento do conjunto de objetivos de controle intemos dos 
processos de TI, atraves do compromisso de monitorar o controle intemo, avaliar sua 
efetividade, e relata-los regularmente. 

• Obter garantia independente 

Tern como objetivo incrementar a seguran<;a e a confian<;a para a organiza<;ao, para os 
clientes e para os terceiros, atraves de revisoes independentes de garantia efetuadas em 
intervalos regulares. 
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0 diagrarna abaixo apresenta a forma de atua~ao, para cada uma das atividades do processo da estrutura futura. A forma de 
atua~ao Descentralizada considera que a atividade e realizada em mais de urn local ffsico e a forma Centralizada considera que a 
atividade e concentrada em urn local ffsico. 

Processos de N 
, . 

8QOCIO da Tl 

Planeiamento e Or ao e Desenvolvimento 

rocessos de Neg6cio da Tl 
16/4 12003 - v1 

Monitora 
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Aquisic;ao e Desenvolvimento 

ldentificar solu~oes de Tl 
Centrnlizado 

Prover aplicativos de software 
Centralizado 

Prover e manter documentacao 
CentnHzado 

PI ao e Desenvolvimento I lnstalar e certificar sistemas 
Cenualizado 

Gerenciar mudan~as (manuten~oes 
Cen1nliz<Kio 

Manter aplicativos de software 
Cen1raliz.Mto 

Prover e manter infra-estrutura tecnol6gica 
Centr alizado 
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Entrega e Suporte 

,Auxiliar e orientar clientes (atendimento 
Centrallz:ado 

Treinar usuarios 
C.ntrahz~ 

Gerenciar desem 

Centnllu:ado 

Gerenciar dados 
C..-trahz:aoo 

Gerenciar instalacoes 
Centr.!lr:.cX> 

Gerenciar ooera~oes 
Central1z:.:to 

Definir e manter os niveis de servico 
Centnlllz:•do 

Garantir servico ininterrupto 
Centrat.z:.m 

c ... rallndo 

,Gerenciar os problemas e incidentes 
CW'II:r ltl l tado 

,Gerenciar servi9os de terceiros 
C.ntrai1Z:adO 

ldentificar e alocar os custos 
Certrahr:adO 
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Monitora9ao 

Planejamento • Gestio 

Monitorar processos 
Centraliudo 

ao do controle interno \ Monitora~ao 
Centraliudo 

Obter garantia independente 
Centrallzado 
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Planejamento e Gestao 
Deflnlr Plano Estrateglco de Tl 

Cel"''tr"aau:ado 

Determlnar dlre~ao tecnol6glca 
Centrahrado 

Deflnlr a organlza~ao e os relaclonamentos 
da Tl 

Central1zado \ 

Garantlr a conformldade com os requlsltos 
externos 

Centralltado \ 

Gerenclar lnvestlmentos/custelo da Tl 
c ...... ,,_ PlaneJ·amento e Gestao 

Gerenclar recursos humanos ....., •• 1o. o..onv .. v•.-. 
-- / 

Centralltado - --
Avallar rlscos; rocesses eM t~o da Tl 

Cenl:rallzado r '- Eri•oo• • Sq>o!to Gerenclar projetos) 
CW'll:ral izado 

Gerenclar qualldade 
Cenlnllu:ado 

lW Definir a arquitetura de informa~ao; 
Cerirlll1z:ado 

Comunlcar metas e dlrecionamentos 
gerenclals } 

C.-fraliz:ado 

Monttoraclo 
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6.2.2 Organograma 

Analise SoiU1;;5es Desenv. Solugoes Produgao Suporte Servigos Monitoragao 

6.2.3 Objeto e Atribui~oes das Areas 

A seguir uma breve descri9ao das principais areas e rela9ao das principais atribui96es: 

6.2.3.1 Comite de Projetos: 

Estrutura virtual composta pelos diversos gerentes da Tecnologia da Informa9ao e pelos 
lideres de projetos, para acompanhamento, facilita9ao de projetos e resolu9ao de prioridades 
que podem ser tratadas intemamente. Reporta-se a niveis superiores para resolu9ao de 
prioridades que envolvem areas extemas. 

6.2.3.2 Planejamento e Apoio: 

Coordenar o planejamento, a defini9ao e a implanta9ao das estrategias e indicadores de 
Tecnologia da Informa9ao, dar suporte aos processos de gestao de pessoas, or9amento, 
contratos, aquisi96es e comunica9ao intema. 

Principais Atribuic;6es: 

• Coordenar a elabora9ao da revisao estrategica; 
• Estruturar os indicadores de resultados da gestao, o processo de defini9ao de metas e 

projetos estrategicos e o processo de acompanhamento de resultados; 
• Estruturar e coordenar o processo de gestao e desenvolvimento de pessoas; 
• Dar suporte a previsao e controle Or9amentarios; 
• Gerir os contratos e aquisi96es; 
• Dar suporte as rotinas contabeis, financeiras e de RH; 
• Apoiar a comunica9ao intema. 
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6.2.3.3 Analise de Soluc;oes 

Interface corn os clientes, gestao das dernandas, rnodelagern dos processos, analise de 
requisitos dos sistemas pertinentes, elaborac;ao de pareceres tecnicos e econornicos, e 
selec;ao, encarninharnento e negociac;ao da forma de fomecirnento da altemativa de soluc;ao 
vi<ivel. Cobre as fases de concepc;ao (totalrnente) e de elaborac;ao (parcialrnente) do Processo 
de Desenvolvirnento de Software (PDS). E organizada por cliente e alberga os Analistas de 
Neg6cio e profissionais necessarios para suas func;oes, como analistas especialistas no 
processo do cliente. 

Principais atribuic;;oes: 

• Especificar e avaliar aplicativos de rnercado; 
• Prestar suporte, atendirnento e consultoria ern tecnologia da inforrnac;ao; 
• Prospecc;ao, avaliac;ao de novas tecnologias de informac;ao. 

6.2.3.4 Desenvolvimento de Soluc;oes 

• Dar o suporte ao desenvolvirnento de software, cobrindo as fases de elaborac;ao 
(parcialrnente), de construc;ao (totalrnente) e entrega (parcialrnente) do PDS. E este 
suporte pode ser na forma de execuc;ao de desenvolvirnento propriarnente dito, na forma 
de projetos sirnplificados, ou na cessao de profissionais para equipes de projetos 
especfficos (isolados). E organizada por especialidade e/ou tecnologia. 

Principais atribuic;;oes: 

• Desenvolver, irnplantar e manter sistemas de inforrnac;ao especfficos na sua area de 
atuac;ao; 

• Irnplantar aplicativos de rnercado, bern como integra-los corn o arnbiente ernpresarial; 
• Prestar suporte, atendirnento e consultoria ern tecnologia da inforrnac;ao; 
• Irnplantac;ao de novas tecnologias de informac;ao. 

6.2.3.5 Produc;ao: 

Fazer o p6s-atendirnento ern relac;ao aos produtos, operar e controlar o seu processarnento e 
realizar rnanutenc;ao das bases de dados. Inclui a instalac;ao, treinarnento, orientac;ao e 
operac;ao. Cobre as fases de entrega (parcialrnente) e operac;ao (totalrnente) do Processo de 
Desenvolvirnento de Software. E organizada por produto. Executa os procedirnentos 
operacionais dos equiparnentos do arnbiente centralizado. Instalar e manter os equiparnentos 
de infra-estrutura de informatica. 
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Principais Atribuigoes: 

Opera9ao do servidor central e da rede de computadores; 
Monitoramento de servidores; 
Impressao e P6s-impressao de Contas de Energia e relat6rios diversos; 
Controle de sistemas em produ9ao; 
Suporte em ferramentas utilizados nos sistemas de produ9ao; 
Administra9ao de arquivos em midias magneticas; 
Manuten9ao de arquivos e tabelas em base de dados; 
Planejamento, instala9ao e manuten9ao de infra-estrutura de informatica. 

6.2.3.6 Suporte: 

Estudar, definir e implantar arquitetura de software, hardware e redes de computadores para 
a area de Tecnologia da Informa9ao. Dar suporte e consultoria as demais areas da Empresa 
no uso de tecnologias de software, hardware e redes de computadores. 

Principais Atribuigoes: 

Manuten9ao e Melhoria do Ambiente Operacional de Servidores; 
Suporte na Utiliza9ao da Rede, da Interliga9ao de Redes, do Ambiente Operacional de 
Servidores e do Ambiente de Banco de Dados; 
Interliga9ao dos recursos computacionais. 
Manuten9ao e Melhoria do Ambiente de Banco de Dados; 
Consultoria e apoio ao o Desenvolvimento; 
Defini9ao e Melhoria continua dos processos que compoe o Processo de Software; 
Defini9ao e Melhoria Continua da Arquitetura de Software da Organiza9ao; 
Prospec9ao Tecnol6gica. 

6.2.3.7 Servi~os: 

Planejar, coordenar, executar e acompanhar os servi9os de Tecnologia da Informa9ao na 
CO PEL e Funda9ao Copel. 

Principais atribuigoes: 
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Elaborar estudos voltados a melhoria dos servi9os contemplando solu96es inovadoras; 
Elaborar e administrar os Acordos de Niveis de Servi9os contratados; 
Administrar os enlaces de comunica9ao de dados adequando-os as necessidades dos clientes; 
Prestar consultoria e atendimento ao cliente; 
Gerenciar uso de hardware e software de clientes e infra-estrutura; 
Prover recursos de informatica no atendimento a eventos; 
Administrar os servidores de rede e de produtos; 
Elaborar especifica9ao tecnica e analise de propostas para aquisi9ao de equipamentos de 
informatica; 
ldentificar, executar e gerenciar projetos de servi9os de TI. 

6.2.3.8 Monitora~ao: 

Garantir com que os processos de TI existam e sejam bern utilizados. E fundamental para 
fazer a transi9ao do modelo atual para este modelo proposto para o futuro. Coordenar o 
planejamento, a defini9ao e a implanta9ao das estrategias, das politicas e dos processos da 
Tecnologia da Informa9ao, dar suporte aos processos de Garantia da Qualidade, de Gerencia 
de Projetos, de Modelagem de Processos e monitorar e gerenciar os resultados destes 
processos. 

Principais Atribui96es: 

Coordenar a defini9ao das politicas de uso de recursos de informatica e de seguran~a da 
informa~ao e monitorar o seu cumprimento; 
Definir e implantar padroes e processos para a area de Tecnologia da Informa~ao, e 
monitorar o desempenho destes processos; 
Coordenar e dar suporte aos projetos de modelagem e de melhoria de processos; 
Disseminar a cultura e dar suporte aos processos de administra9ao por projetos, de gerencia 
de projetos, de garantia da qualidade e de modelagem de processos; 
Monitorar o desempenho dos projetos estrategicos; 
Orientar a elabora~ao dos produtos definidos no processo de software e verificar a sua 
conformidade aos padroes definidos. 

Considera~oes importantes: 

• 0 conceito de produ~ao deve ser resgatado. Nao se pode permitir que existam aplicativos 
em opera~ao na area de desenvolvimento. Esta deve ser capaz de gerar versoes estaveis 
que possam ser transferidos a area de produ~ao. 

• Nao existe uma area de homologa~ao. Esta atividade faz parte do Processo de 
Desenvolvimento de Software e e garantido pela Garantia da Qualidade. A area de 
produ~ao deve ser criteriosa na recep~ao de urn produto. 
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• Devemos evoluir nosso conceito de cliente por area funcional para cliente por processo 
de neg6cio, melhorando assim a percep~ao dos processos e, conseqiientemente, a 
qualidade de nossas solu~oes para a organiza~ao. 
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6.2.4 Transi~ao para a nova Estrutura 

A transi9ao para a nova estrutura deveni seguir urn plano de a9ao, baseado nas premissas 
para a unifica9ao, listadas neste relat6rio. Este plano de a9ao deveni ser detalhado, a partir 
das a96es propostas abaixo: 

• Implementa~ao da A valia~ao de Solu96es para proporcionar gestao adequada das 
demandas e a proximidade com os clientes, considerando a prioriza9ao estrategica 
corporativa e otimiza9ao dos recursos; 

• Implementa9ao e consolida9ao da modelagem e gestao de processos; 
• Consolida9ao da gestao de projetos; 
• Defini9ao e implementa9ao dos novos papeis do Processo de Desenvolvimento de 

Software; 
• Monitorar a evolu~ao dos processos e readequa9ao das atividades, internamente e em 

conjunto com o cliente; 
• Desenvolvimento das pessoas e adequa9ao dos perfis profissionais aos novos papeis, 

considerando suas habilidades e conhecimentos; 
• Garantir informa96es aos clientes e profissionais sobre o processo de transi9ao; 
• Realizar a gestao das mudan9as, visando a minimiza9ao dos conflitos e traumas das 

transforma96es culturais envolvidas; 
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7 Considera~oes Finais 

Conscientes da importancia estrategica da Fun~ao Tecnologia da lnforma~ao como suporte e 
elo a gestao do conhecimento para a Corpora~ao, sugiro que sejam implementadas a~oes 
urgentes para sua unifica~ao, o que permitini de imediato: 

• A unifica~ao da sua gestao; 
• Apoiar de forma direta e uma a reestrutura~ao da empresa; 
• Iniciar urn plano geral estrategico de informa~oes; 
• Desenvolver os pianos de a~oes que irao servir de base ao fortalecimento da TI, dos 

clientes e da propria empresa; 
• Elaborar os cronogramas para reunificar as estruturas que deverao trabalhar 

centralizadas; 
• Realocar recursos conforme as orienta~oes advindas do plano estrategico executado 

junto a corpora~ao; 
• Criar urn plano e gerir todo o processo de mudan~a na TI; 
• Agrupar equipes e projetos similares em andamento nas SI's (subsidiarias integrais); 
• Priorizar, em conjunto com a corpora~ao, projetos criticos que poderao afetar a 

sobrevivencia da empresa, em especial, os sistemas de suporte a Gestao, os sistemas 
de apoio as estrategias e inova~oes da corpora~ao e OS sistemas de apoio a 
comercializa~ao. Esta prioriza~ao podeni resultar a paralisa~ao ou substitui~ao de 
projetos em andamento. 

• Implementar a area de monitora~ao para permitir a avalia~ao quantitativa e qualitativa 
do processo de unifica~ao e transi~ao. 

Essas a~oes, mesmo de forma informal e matricial, irao fomentar uma atitude positiva de 
comprometimento entre profissionais, clientes e a propria Empresa. 

A evolu~ao das equipes associada a mudan~a de atitude e comprometimento possibilitara 
uma transi~ao consistente entre os modelos sugeridos, na medida em que as a~oes baseadas 
nas premissas forem sendo atendidas. As constantes avalia~oes indicarao a maturidade das 
diferentes equipes e dos clientes para uma transi~ao incremental e gerenciada, ou seja, com 
algumas areas da empresa pode-se iniciar imediatamente o novo processo de trabalho. 
Estima-se urn prazo de 18 meses para que toda a transi~ao seja concluida. 

Ficou evidente, em todo o diagnostico, a carencia de recursos, principalmente, para dar 
vazao e manter OS processos que proveem solu~oes de TI a gestao corporativa e as fun~oes 
de comercializa~ao. 

A historia mostra que, nos ultimos 10 anos, a Empresa sofreu uma intensa informatiza~ao de 
seus processos e uma diminui~ao drastica do quadro de profissionais. A area que desenvolve 
sistemas, no entanto, manteve-se com urn volume de recursos estavel, o que permite sugerir 
uma recomposi~ao imediata deste quadro, para atender os incrementos em solu~oes de Tl. 
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Adicionalmente, sugere-se que, para dar vazao ao grande volume de demandas de melhorias 
que devem ser executadas nos sistemas criticos atuais e nos projetos que devem ser iniciados 
imediatarnente, seja perrnitida urna aloca~ao temponiria de recursos humanos terceirizados. 
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8 Conclusao 

A gerencia por projetos e uma especialidade cujo momento para se pensar e implantar e agora. 
Devido as mudan~as aceleradas no mundo dos neg6cios, as empresas deparam-se com o 
gerenciamento de urn conjunto de projetos ao inves da simples opera~ao de uma hierarquia 
corporativa. A gestao por projetos nas empresas mostra como atingir metas aplicando as tecnicas 
de gerenciamento de projetos nao apenas a projetos isolados, mas tambem no nivel empresarial. 
Mostra como incorporar a arte e a ciencia do gerenciamento de projetos a uma nova e excitante 
forma de fazer neg6cios. Permite consolidar em toda a organiza~ao a gestao atraves de prindpios 
de gerenciamento por projetos. 

Assim, devemos aprender como uma organiza~ao pode ser dirigida utilizando-se o 
gerenciamento de projetos como uma cren~a organizacional. Como transformar uma empresa 
implantando a mentalidade de gerencia por projetos e aumentando, assim, acentuadamente, a 
produtividade organizacional. 

Projetos sao empreendimentos ou conjuntos de atividades Unicos e nao repetitivos com metas 
fixadas dentro de parfunetros de custo, qualidade e prazo [PMBOK]. Fazer urna amplia~ao de 
urna fahrica e urn projeto. Desenvolver urn programa para introduzir "empowerment" tambem e 
urn projeto, bern como implantar urn novo sistema de informatica integrado na empresa. 

"Gerencia por projetos" e a combina~ao de pessoas, tecnicas e sistemas necessarios a 
administra~ao dos recursos indispensaveis ao objetivo de atingir o exito final destes projetos. Em 
outras palavras, gerenciar urn projeto significa fazer o necessario para completa-lo dentro dos 
objetivos estabelecidos. 

Ha duas escolas de ensino de gerencia de projetos: a primeira e mais antiga baseia-se no conceito 
de ciclo de vida do projeto e parte de urna premissa "temporal", dividindo o projeto em fases 
como concep~ao, planejamento, execu~ao e fechamento. A segunda escola, chamada de 
Universo de Conhecimento da Gerencia de Projetos, vern ganhando espa~o desde o inicio dos 
anos 90 e parte do pressuposto que existe urna serie de disciplinas que precisam ser aplicadas em 
projetos para garantir seu sucesso. Estas disciplinas, fixadas no [PMBOK], sao as seguintes: 
gerenciar prazo, gerenciar custo, gerenciar qualidade, gerenciar escopo, gerenciar risco, 
gerenciar comunica~ao, gerenciar recursos hurnanos, gerenciar suprimentos/contrata~ao, assim 
como, gerenciar integra~ao (que inclui planejamento, acompanhamento e controle de mudan~as). 
Na pratica, as duas escolas sao complementares. A abordagem modema leva em conta tanto o 
aspecto de ciclo de vida do projeto quanto as disciplinas. 

Na decada de 90, descobriram-se amplas aplica~oes de "gerencia por projetos", alem daquelas 
tradicionais ( engenharia, constru~ao, projetos aeroespaciais, informatica). Suas tecnicas tem-se 
mostrado uteis tambem em outros campos onde ha mudan~a ou novas iniciativas, por exemplo, 
em marketing, qualidade, vendas, produ~ao e RH. Apesar da amplitude das aplica~oes e da 
demanda crescente, ha uma lacuna entre esta demanda e a capacita~ao dos profissionais em 
gerencia de projetos. 
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Este Novo Milenio promete aplicas:oes mais amplas e especificas de gerencia de projetos, 
caracterizando-se como necessidade profissional tao basica quanto a administras:ao do tempo, as 
tecnicas de negocias:ao, as tecnicas fundamentais de gestao eo uso do microcomputador. 

A gerencia por projetos aplicada a organizas:ao (Management by Projects), evoluiu dos conceitos 
tradicionais de gerencia de projetos. Este novo conceito amplia a visao tradicional para 
horizontes maiores em nivel organizacional. A gerencia por projetos e uma filosofia gerencial, e 
parte do pressuposto que a empresa como urn todo pode ser vista como urn grande "portfolio de 
projetos". Os conceitos de "gerencia de projetos", portanto, sao amplamente aplicaveis na 
organizas:ao em todas as areas e em todos os niveis. A gerencia por projetos vern encontrando 
receptividade tanto em empresas cujo "neg6cio" e administrar projetos (construtoras, 
consultoras), quanto a empresas que usam a tradicional estrutura funcional. 

A gestao por projetos e compativel com as filosofias gerenciais existentes, como o 
gerenciamento com foco no cliente, os movimentos da qualidade, a modernizas:ao dos processos 
do neg6cio e mesmo o gerenciamento dos processos. A aplicas:ao do gerenciamento de projetos 
em uma base mais ampla dentro da organizas:ao aumenta a velocidade e produtividade dos 
processos existentes. Os objetivos da gestao por projetos, que sao baseados nos principios 
sagrados do gerenciamento de projetos - prazo, custo, qualidade e satisfas:ao dos stakeholders -
tambem sao coerentes com os objetivos globais das empresas. 

Para realizar urn gerencianiento por projetos, os principais executivos de uma dada empresa, 
devem em primeiro Iugar saber diferenciar que atividades podem ser realizadas como urn 
projeto. Portanto, devem em primeiro Iugar, reconhecer que as atividades na sua empresa se 
dividem em atividades relacionadas ao dia-a-dia, que muitos denominam de operacionais, das 
atividades relacionadas com a crias:ao de novos produtos/servis:os as quais poucos definem e 
tratam como projetos em suas organizas:oes. 

Porem, nao basta reconhecer e classificar as atividades, e preciso implantar uma politica de 
realizar as atividades nao operacionais sob a forma de projetos. A gestao por projetos vern sendo 
adotada nas organizas:oes, substituindo ou sobrepondo-se as praticas administrativas tradicionais. 
Essa abordagem permite que sejam desenvolvidas atividades mediante a formas:ao de equipes 
multidisciplinares, que ultrapassam os limites impostos pelas estruturas hierarquicas vigentes. 
Assim, com a utilizas:ao dessa metodologia de trabalho, foi possivel implementar novos produtos 
e servis:os ao lado das atividades rotineiras de cada empresa. 

Se desejarmos tomar as empresas mais pr6speras, temos que entender que a prosperidade 
depende de se agregar valor ao neg6cio e que o valor e agregado implementando-se, 
sistematicamente, novos projetos - projetos de todos os tipos, em toda a organizas:ao. Quanto 
melhor gerenciados forem esses projetos, mais pr6spera sera a empresa. 

0 gerenciamento por projetos pode ser sintonizado e integrado atraves de toda a empresa, de 
forma que todos os projetos sejam gerenciados mais facilmente e que a empresa colha os 
beneffcios do valor agregado resultante. 

Nos anos 70, Alvin Toffler [TOFFLER_70] ja apontava a tendencia para as naturezas 
turbulentas, ca6ticas e incertas dos tempos que estamos vivendo. Para enfrentar o desafio das 
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mudan9as que estao ocorrendo em ritmo cada vez mais acelerado, as empresas estao se 
transformando de estaticas e estaveis em dinamicas e mutantes. 

As empresas estao aplicando o gerenciamento de projetos para atingir necessidades estrategicas 
corporativas, ao inves de simplesmente realizar projetos especfficos e isolados. Esta versao 
atualizada do gerenciamento de projetos permite que as organiza96es se vejam como organismos 
dinamicos, compostos de imimeros projetos cuja realiza9ao e gerenciada simultaneamente. 
Enquanto alguns projetos (produtos e servi9os) sao descontinuados, outros sao iniciados, de 
modo que urn micleo de projetos gera as mudan9as necesscirias para que a empresa se mantenha 
atual e competitiva. 

As empresas de sucesso, como a ABB, American Express, Citibank, EDS e IBM estao utilizando 
o gerenciamento por projetos como uma abordagem de alcance amplo para a formula9ao de 
pianos e o acompanhamento do dia-a-dia dos neg6cios. Em outras palavras, o gerenciamento de 
projetos esta se tomando parte da filosofia gerencial das organiza96es, assim como a qualidade 
total, a satisfa9ao dos clientes ou a administra9ao enxuta. Ele esta se tomando inerente, parte 
integrante da empresa, uma forma consagrada de se atingir as metas. 

Em [PETERS_94], Tom Peters vern apregoando as gl6rias da gestao por projetos nas empresas 
ja ha algum tempo. Ele ve a gestao por projetos como uma forma de se conseguir realizar feitos 
importantes, de fazer as empresas adotarem uma mentalidade baseada em resultados. Ele cita 
empresas que sao baseadas em projetos ou que estao em processo de transforma9ao para a gestao 
por projetos. Entre elas estao a CNN, EDS, Ingersoll-Rand, Oticon e a Union Pacific Railroad. 

Ja desde 1993 [PETERS_93], ele afirmava que o gerenciamento por projetos estava na 
eminencia de emergir como a primordial das habilidades gerenciais. Como o terceiro milenio ja 
esta aqui e com base no que esta acontecendo em termos do crescimento do mimero de projetos, 
e evidente que a gestao por projetos nao esta por vir; na realidade ela ja chegou. Esta se 
espalhando pelas organiza96es e e cada vez mais percebida como uma habilidade fundamental 
para a gestao empresarial. A tendencia da gestao por projetos e crescer e adaptar-se a estes 
cencirios de muitas mudan9as e cada vez mais rapidos, o que provavelmente acontecera em 
grande escala na primeira parte do seculo XXI. 

Em [DINSMORE_Ol], Dinsmore apresenta urn roteiro simplificado para aplicar o conceito de 
gerencia por projetos numa empresa: 

1. Realizar diagn6stico da situa9ao atual da empresa em rela9ao ao "estado da arte" de gerencia 
por projetos; 

2. Desenvolver urn projeto "gerencia por projeto", feito sob medida para a empresa; 

3. Apresentar urn "executive briefing" para a diretoria, visando garantir "sponsorship" e 
comprometimento; 

4. Realizar semincirios de forma9aO de nivelamento para gerencia media. 

5. Realizar semincirios e workshops para os profissionais; 
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6. Promover a certifica<;ao de gerentes e profissionais selecionados como PMP ("Project 
Management Professional") do PMI; 

7. Desenvolver ou contratar assessoria de implanta<;ao do projeto de mudan<;a e em projetos 
especfficos. 

A decisao de optar por urn modelo de transi<;ao baseados nos processos do Cobit e incutir 
lentamente nas pessoas as novas praticas a que vao ter que se adaptar, levou em considera<;ao 
todo o diagn6stico da situa<;ao atual (ver item 01 do roteiro de Dinsmore), as expectativas 
apresentadas e as premissas para reunifica<;ao e reestrutura<;ao. 0 sucesso deste modelo, porem, 
esta diretamente relacionado com a execu<;ao dos pianos de a<;6es propostos, do engajamento dos 
clientes, dos profissionais de Tecnologia da lnforma<;ao e principalmente do apoio estrategico da 
Corpora<;ao. A visao da nova area estara fundamentada em processos que vao desde os servi<;os 
de manuten<;ao de melhorias em sistemas, manuten<;6es preventivas e corretivas, bern como 
novos projetos baseados em metodologias baseadas no PMBOK. Neste sentido o surgimento de 
novas oportunidades e a expansao dos processos de neg6cios conduz ao incremento da carteira 
de projetos. No entanto se a empresa nao despertar para o fato de que existe uma efetiva 
necessidade de profissionaliza<;ao em gestao de projetos para a obten<;ao de resultados positivos 
e o alcance de suas metas, isto podera gerar enormes perdas e desperd.fcio de recursos, 
bloqueando a gera<;ao de valor e a propria sobrevivencia da empresa no Iongo prazo. Como 
controlar o resultado de cada projeto e verificar a sua efetiva contribui<;ao para a gera<;ao de valor 
da empresa em sua totalidade? Como controlar o uso e a aloca<;ao racional dos recursos atraves 
dos diversos projetos? Como controlar a rentabilidade, desempenho de escopo, prazo, custos e 
qualidade de cada projeto? Como avaliar e enfrentar os riscos? Como padronizar as metas, o 
cronograma, o or<;amento e a integra<;ao da equipe do projeto? Sem a existencia de urn comando 
estrategico basico que aglutine as principais fun<;6es de analise de viabilidade, planejamento, 
execu<;ao, controle e encerramento de projetos. Esta tarefa essencial em termos de gestao 
estrategica e imposs.fvel sem o apoio do escrit6rio de Projetos. 

Hoje estamos sugerindo a gerencia por projetos apenas na Superintendencia de Tecnologia da 
informa<;ao, amanha a empresa pode estender esta pratica a toda corpora<;ao, podendo ate criar 
urn escrit6rio de projetos em n.fvel de presidencia. Mas e importante que neste momento se 
caminhe com seguran<;a, fazendo com que a cultura de se trabalhar por projetos e processos seja 
disseminada entre seus colaboradores na corpora<;ao como urn todo, a passos seguros e largos, 
para em urn futuro nao muito distante a empresa s6 trabalhe por "Projetos e Processos". 
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