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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, tendo como 
objetivo geral analisar o "Processo Gerenciar Projetos" da STI/COPEI, visando 
propor a implantagao de um Escrit6rio de Gestao da lnformagao na area. Assim 
sendo, para coleta de dados elegeu-se uma pesquisa documental, uma 
entrevista em profundidade e um questionario semi-estruturado. Apoiada na 
pesquisa documental fez-se a descrigao do ambiente da STI/COPEL conforme 
seus processes de neg6cio, e do PGP. Em relagao a entrevista em 
profundidade, esta foi aplicada aos responsaveis pelo Escrit6rio de Projetos da 
STI/COPEL (EPT), e teve como objetivo obter um maior numero de 
informagoes sabre o PGP, e as influencias do Guia PMBOK na construgao do 
mesmo. 0 questionario semi-estruturado foi aplicado aos lfderes de projeto da 
STI, e seu objetivo foi obter opinioes sabre PGP e comparar o entendimento 
dos lfderes, com o entendimento dos profissionais do EPT, para realizagao da 
analise do mesmo. Por tim, foi elaborada uma proposta para implantagao de 
um EGI na STI/COPEL. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos; Gestao da lnformagao; Guia 
PMBOK; Projeto; Tecnologia da lnformagao. 
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1 INTRODUCAO 

Atualmente o ambiente vivido pelas empresas, esta caracterizado por 

mudangas aceleradas. Novas tecnologias surgem a cada dia, a economia esta 

globalizada, a concorrencia e extremamente acirrada, diversas exigencias sao 

geradas por normas e legislagoes. Mesmo assim, as organizagoes tern investido 

grandes quantias de seus orgamentos apenas em tecnologia, esquecendo de 

gerenciar urn dos seus principais ativos: a informagao. Por esta razao, empresarios 

e funcionarios encontram dificuldades para gerenciar informagoes e fazer com que 

estas se tornem potenciais fontes de diferencial competitive. Todos os 

computadores do mundo de nada servirao se os seus usuarios nao estiverem 

interessados na informagao que esses computadores podem gerar (DAVENPORT, 

1998). 0 mesmo autor afirma que nosso fascfnio pela tecnologia nos faz esquecer 

o objetivo principal da informagao: informar. 

Diante dessas afirmagoes e observagoes empfricas da pesquisadora, 

percebeu-se que, mesmo reconhecendo que a informagao e urn dos seus 

principais ativos, a Superintendencia de Tecnologia da lnformagao (STI) da 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL), carece de urn escrit6rio, equipe ou 

departamento para gerenciar informagoes. Considerando esta necessidade, e 

razoavel propor a implantagao de urn Escrit6rio de Gestao da lnformagao na 

STI/COPEL (EGI). Para isso fez-se necessaria optar por urn metoda ou ferramenta 

de apoio a viabilidade de neg6cios. Levando-se em conta o crescente 

reconhecimento dos beneffcios ligados ao gerenciamento de projetos e por ser 

uma diretriz da COPEL, optou-se por seguir os metodos dessa area de 

conhecimento, com base na analise do ambiente de gerenciamento de projetos da 

STI/COPEL. Reconhecendo-se que este ambiente e amplo, o presente estudo teve 

seu foco na analise do "Processo Gerenciar Projetos" da STI (PGP), modelado com 

base no COBIT© e no Guia PMBOK. 

Definiu-se, portanto, que esta pesquisa tern carater qualitative e 
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descritivo, pois descreve o ambiente da STI/COPEL, cuja coleta de dados baseou-

se em pesquisa documental, entrevista em profundidade e questionario semi-

estruturado. Tais instrumentos tiveram como objetivo coletar mais informac;oes 

sobre as caracterfsticas, vantagens e pontes traces do PGP da STI 

Este trabalho divide-se em sete capftulos, os tres primeiros apresentam 

aspectos introdut6rios da pesquisa; o quarto apresenta a metodologia, inclufdos ai 

os tipos de pesquisa, a coleta e o tratamento dos dados; o quinto apresenta o 

referencial te6rico; o sexto apresenta os resultados e as respectivas analises; o 

setimo, e ultimo, apresenta as considerac;oes finais e possfveis desdobramentos 

desta pesquisa. 
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2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

Cada vez mais as empresas demandam tecnologias para auxiliar no 

gerenciamento de recursos informacionais. Segundo Luz (2007), reconhecendo 

esta necessidade, e par passar par todos departamentos de Tecnologia da 

lnformac;:ao (TI), a informac;:ao consumida e gerada nas atividades realizadas na 

empresa, a Superintendencia de Tecnologia da lnformac;:ao (STI) da COPEL, tem 

desenvolvido diversas iniciativas para gerenciar suas informac;:oes. Contudo, tais 

iniciativas ocorrem de forma isolada, o que dificulta a interoperabilidade das 

informac;:oes e gera diferentes estagios de informatizac;:ao entre os departamentos 

da area. Tais fatores, observados empiricamente, podem ocasionar dificuldades 

como: 

retrabalho (correc;:ao e revisao); 

ausencia ou diversidade de metodologias para o tratamento de 

informac;:ao (classificac;:ao, armazenamento e disseminac;:ao); 

falhas na estruturac;:ao de processes ja modelados ou a falta de 

modelagem; 

desperdfcio de material, mao-de-obra e recursos financeiros; 

rufdos na comunicac;:ao com usuarios, fornecedores, e entre os 

departamentos da STIICOPEL; 

perda de informac;:oes. 

Percebe-se que, apesar do reconhecimento de que a informac;:ao e um 

dos seus principais ativos, a STI/COPEL carece de um escrit6rio (departamento, 

setor ou equipe) especializado, focado e atuante em gestao de informac;:ao. 

Considerando a importancia, valor das informac;:oes e a necessidade de administra-

las, torna-se relevante a implantac;:ao de um escrit6rio que auxilie tal atividade e 

que trabalhe alinhado com as estrategias da STI/COPEL. A criac;:ao de um 

escrit6rio voltado para a gestao da informac;:ao oferecera, potencialmente, auxflio 

em todas as etapas do ciclo da informac;:ao, desde a produc;:ao, registro, aquisic;:ao, 
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organiza<;ao, dissemina<;ao ate a etapa de assimila<;ao (TRISTAO, et al. 2004). 

Toda essa atividade teria o respaldado da aplica<;ao de tecnologias, que sao 

fundamentais para otimizar e facilitar as tomadas de decisao. 

Um Escrit6rio de Gestao da lnforma<;ao (EGI) na STI/COPEL teria o papel 

de otimizar atividades referentes ao gerenciamento de informa<;oes, tais como a 

padroniza<;ao, documenta<;ao, organiza<;ao e monitoramento das informa<;oes, 

auxiliando tambem as adequa<;oes exigidas pela Lei Sarbanes Oxley, ou SOX1, 

considerada como uma das leis mais rfgidas contra fraudes e manipula<;ao de 

informa<;oes. Poderci igualmente conscientizar e estimular condutas quanta ao 

gerenciamento de informa<;oes, propiciando agrega<;ao de valor na busca de 

diferenciais estrategicos atraves desse ativo. 

A proposta de implanta<;ao de um EGI na STI/COPEL poderia contar com 

o auxilio de diversos metodos e ferramentas que ap6iam a viabilidade de neg6cios, 

tais como, o planejamento estrategico e o plano de neg6cios, entre outros. Mesmo 

reconhecendo-se a importfmcia desse conjunto de ferramentas, metodos e 

procedimentos, a proposta deste trabalho procura estar alinhada com as diretrizes 

da area. Dessa forma, focaliza as ferramentas utilizadas pela STI/COPEL, o 

gerenciamento de projetos. Portanto uma analise do "Processo Gerenciar Projetos 

da STI" (PGP), apoiara a identifica<;ao de tudo o que e necessaria para constru<;ao 

da proposta de implanta<;ao do EGI. Potencialmente, a analise auxiliara a 

visualiza<;ao das vantagens e pontos fracas do PGP. 

A op<;ao par desenvolver este trabalho orientado a Gestao de Projetos 

deu-se pela razao de que, se 0 empreendimento e unico e pouco familiar, e 

importante que as atividades de gerenciamento de projetos sejam intensificadas 

(VARGAS, 2000). Alem disso, a COPEL esta adotando a metodologia do Project 

Management Institute (PMI), um dos mais conceituados institutos mundiais sabre 

1 E uma lei estadunidense idealizada para evitar fraudes e manipulagao de informag6es. Ela se 
aplica a todas empresas estrangeiras que possuem valores negociados nas bolsas de valor norte 
americanas. A COPEL deve adequar-se as suas exigencias, pois possuf ag6es na Bolsa de Nova 
York. 
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gerenciamento de projetos, como uma diretriz que devera ser seguida pela 

Empresa (ANEXO A). Portanto, o objetivo deste trabalho e realizar uma analise do 

"Processo Gerenciar Projetos" da STI (PGP), considerando-o para construgao de 

uma proposta para implantagao de um EGI. 

A inexistencia de iniciativas similares referentes a avaliagao do PGP, 

implica na falta de parametros que poderiam servir como plataforma inicial de 

discussao para realizagao deste estudo. Portanto, considerando-se a literatura 

relativa ao gerenciamento de projetos, as condigoes de uso/adaptagao do Guia 

PMBOK na STI/COPEL, e o grau de concordancia dos lfderes de projeto quanta ao 

PGP, pode-se perguntar: 

0 PGP apresenta as vantagens explicitadas na literatura e nas 

experiencias bem sucedidas de algumas empresas brasileiras 

quanta ao uso do Guia PMBOK? 

Em que momenta da analise do PGP se pode identificar 

oportunidades de neg6cio e justificar uma demanda para criagao 

de um EGI? 

De forma a responder tais questoes, o trabalho abordara as praticas 

dispostas no Guia PMBOK, com base na literatura e experiencias bem sucedidas 

em empresas brasileiras, enquanto modelo para o gerenciamento de projetos, 

especificamente em areas de Tl, apontando suas aplicagoes, pontos positivos e 

negativos do seu uso. Simultaneamente sera descrito o ambiente da STI/COPEL, 

ressaltando o uso do COBIT© e do Guia PMBOK, assim como a apresentagao do 

PGP. A coleta de dados junto aos responsaveis do PGP e lfderes de projeto, visa 

resgatar a aplicagao e a percepgao em diferentes graus de concordancia, quanta 

as vantagens, desvantagens e pontos crfticos do PGP. Com base nestas 

informagoes o estudo procurara deli near uma oportunidade de neg6cio e justificar a 

demanda porum EGI na STI/COPEL. 

Em relagao ao profissional da informagao, o desenvolvimento desta 

pesquisa pretende reforgar a possibilidade da sua atuagao no desenvolvimento de 
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projetos em equipes de Tl, onde este profissional pode potencialmente contribuir 

com resultados consistentes e integrais para area, pais como afirma Davenport 

(1998) o verdadeiro problema e supor que a tecnologia, em si, possa resolver todas 

as dificuldades. 

No ambito do curso de Gestao da lnformagao da Universidade Federal do 

Parana, este trabalho podera contribuir na discussao sabre o uso de ferramentas e 

metodos sabre gerenciamento de projetos utilizados nas organizagoes.Tambem 

tern objetivo de demonstrar as contribuigoes que a Gestao da lnformagao pode 

oferecer para Tecnologia da lnformagao e para o Gerenciamento de Projetos, de 

forma que aumentem sua capacidade em criar e administrar processes inteligentes 

para consolidar o gerenciamento de informagoes. 

Para STI/COPEL a pesquisa contribuira com a analise do PGP, em que a 

possfvel criagao do EGI trara beneffcios ao ciclo de vida das informagoes geradas 

pelos lfderes de projeto durante todo PGP. 
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3 OBJETIVOS 

Este estudo apresenta um objetivo geral e tres objetivos especfficos. 

3.1 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral deste estudo e analisar o "Processo Gerenciar Projetos" 

da STI/COPEI, visando propor a implantac;ao de um Escrit6rio de Gestao da 

lnformac;ao na area. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Descrever o ambiente da STI/COPEL conforme seus processes de 

neg6cio; 

Analisar o "Processo Gerenciar Projetos" da STI/COPEL; 

Apresentar as contribuic;oes do Guia PMBOK na construc;ao do 

"Processo Gerenciar Projetos" da STI; 

Apresentar uma proposta para implantac;ao de um EGI na 

STI/COPEL, considerando os resultados da analise do "Processo 

Gerenciar Projetos" da area. 
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4 METODOLOGIA 

Este capitulo apresenta os procedimentos metodol6gicos utilizados para 

atingir os objetivos deste estudo. 

4.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA 

Segundo Vergara (1997) as pesquisas podem ser classificadas quanta 

aos fins e quanta aos meios. No que se refere aos fins, essa pesquisa tem carater 

qualitativo e descritivo. A opc;ao pela pesquisa de natureza qualitativa, foi realizada 

para apresentar o ambiente da STI conforme seus processos de neg6cio, de forma 

a facilitar a compreensao das dinamicas que ocorrem no local do desenvolvimento 

deste estudo. Segundo Godoy (1995), e pela perspectiva qualitativa que um 

fen6meno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre, e do qual e 

parte integrada permitindo captar o fen6meno em estudo. Segundo Trivifios (1987), 

esse tipo de pesquisa permite analisar os aspectos implfcitos ao desenvolvimento 

das praticas organizacionais, e e realizada quando 0 que se pretende buscar e 0 

conhecimento de determinadas informac;oes. Conforme o mesmo autor, e um 

metoda capaz de descrever com mais detalhes os fatos e fen6menos de 

determinada realidade. 

Este trabalho tambem se caracteriza par uma orientac;ao descritiva 

voltada para a analise do PGP e a influencia do Guia PMBOK na construc;ao deste. 

Segundo Gil (1991 ), esta pesquisa tem par finalidade descrever as caracterfsticas 

de determinado fen6meno, e conforme Trivifios (1987) e Santos (2000), procura 

conhecer a realidade estudada, suas caracterfsticas, componentes do 

fato/fen6meno/problema e seus problemas. 
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4.2 COLETA DE DADOS 

Quanta aos meios, ou coleta de dados, elegeu-se uma abordagem 

documental, com apoio de entrevista em profundidade e questionario semi-

estruturado. 

A pesquisa documental e aquela realizada em documentos internos as 

organizagoes (VERGARA, 1997). Conforme Gil (1991 ), na pesquisa documental 

existem os documentos de primeira mao, ou seja, aqueles que nao receberam 

nenhum tratamento analftico, tais como os documentos conservados em 6rgaos 

publicos e instituigoes privadas, e os documentos de segunda mao que de alguma 

forma ja foram analisados tais como: relat6rios de pesquisa, relat6rios de 

empresas, tabelas estatfsticas e outros. Para Lakatos e Marconi (2003) as fontes 

da pesquisa documental sao classificadas em primarias (cartas, contratos, 

documentos de arquivo publico, relatos, etc) e secundarias (relat6rios de pesquisa, 

estudo hist6rico, estatfstico, etc), sendo estas escritas ou nao, contemporaneas ou 

retrospectivas. Esse tipo de pesquisa apresenta a vantagem de que os 

documentos constituem fonte rica e estavel de dados, e tambem nao exige contato 

direto com os sujeitos (GIL, 1991 ). A partir da abordagem documental descreveu-se 

o ambiente da STI conforme seus processes de neg6cio, a partir das seguintes 

fontes: a Intranet (acesso apenas aos funcionarios da COPEL), o sitio da empresa 

(acesso publico), livros e artigos da literatura de administragao com foco em 

processes de tecnologia da informagao, e materiais de instituigoes que atualmente 

realizam estudos sobre gerenciamento por processes. Com apoio desta pesquisa, 

coletaram-se materiais que serviram como base para o estudo sobre as vantagens 

e aplicagoes do Guia PMBOK. As fontes utilizadas nessa etapa foram casos de 

empresas que utilizaram o Guia para gerenciar projetos em areas de Tl, e livros da 

literatura de administragao com foco em gerenciamento de projetos. 

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, optou-se realizar 

uma entrevista em profundidade e um questionario semi-estruturado. Segundo 
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Piovesan e Temporini (1995) a entrevista em profundidade tem por finalidade obter 

0 maximo de informac;oes que 0 individuo entrevistado possa oferecer, permitindo 

uma analise mais profunda sabre o assunto em questao. Portanto, para fins deste 

estudo, a entrevista em profundidade (APENDICE 1) teve como objetivo obter mais 

informac;oes sabre o PGP (sua elaborac;ao, necessidades, implantac;ao, etc) e a 

influencia do Guia PMBOK na sua construc;ao. 0 instrumento foi aplicado apenas 

para um dos analistas do Escrit6rio de Projetos da STI/COPEL (EPT). 

Quanta ao questionario, este e definido par Lakatos e Marconi (2003) 

como um instrumento de coleta de dados, constitufdo par uma serie ordenada de 

perguntas, podendo ser classificado em estruturado e semi-estruturado. 0 

questionario estruturado geralmente e utilizado em censos, pesquisas de opiniao, 

pesquisas eleitorais, entre outros (GIL, 1991 ). Para este trabalho optou-se pelo 

questionario semi-estruturado (APENDICE 2), pais, ao se combinar perguntas 

abertas e fechadas, permite ao informante discorrer sabre o tema proposto (BON I e 

QUARESMA, 2005). Uma das principais vantagens desse tipo de questionario, 

segundo Lakatos e Marconi (2003), e que ele da oportunidade para obtenc;ao de 

dados que nao se encontram em fontes documentais. 0 questionario foi divido em 

quatro partes, a saber: primeira parte - apresentac;ao de seus objetivos, tim para o 

qual se destina, a base de informac;oes sob a qual foi construfdo e solicitac;ao de 

colaborac;ao; segunda parte- perguntas de estimac;ao ou avaliac;ao, que consistem 

em emitir um julgamento atraves de uma escala2 com varios graus de intensidade 

(LAKATOS e MARCONI, 2003); terceira parte - perguntas abertas, tambem 

chamadas de livres ou nao limitadas (LAKATOS e MARCONI, 2003; quarta parte -

perguntas de multipla escolha. 0 questionario foi construfdo com base nos 

resultados apontados pelos casas pesquisados relatives a aplicac;ao do Guia 

PMBOK em areas de Tl de outras empresas, e dos resultados obtidos na entrevista 

2 A escala utilizada foi a de Likert, que apresenta cinco proposi96es, das quais deve-se selecionar 
apenas uma, podendo estas ser: concorda totalmente, concorda, sem opiniao, discorda, discorda 
totalmente. Este tipo de escala facilita a tabula9ao dos dados e proporciona uma explora9ao em 
profundidade quase tao boa quanto as perguntas abertas (AMARO, 2005). 
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em profundidade. Para aplicar o questionario foi necessaria definir urn universo de 

pesquisa dos possfveis colaboradores. Este foi definido de forma nao probabilfstica 

e par tipicidade. Lakatos e Marconi (2003) defendem que, na impossibilidade de 

valer-se de uma amostra probabilfstica, o pesquisador pode buscar urn grupo que 

seja tfpico em relagao ao todo, e que represente urn bar6metro. Portanto, urn 

grupo tfpico em rela<;ao a utilizagao do PGP, sao os lfderes de projeto. Dessa 

forma, o universo identificado foram os lfderes de projetos que ja conclufram, estao 

executando, ou, ainda tern seus projetos em analise pela STI/COPEL, desde a 

implantagao do PGP. Assim, o universo e composto de 92 lfderes de projeto. Para 

viabilizar a aplicagao dos questionarios, definiu-se uma amostra, tambem nao 

probabilfstica e par tipicidade, constitufda de lfderes que conclufram seus projetos 

no perfodo de Junho de 2006 ate Junho de 2007 na STI/COPEL. A amostra final, 

portanto, totalizou 18 lfderes. 

A aplicagao da entrevista em profundidade e do questionario semi-

estruturado, precederam de urn pre-teste, como de forma a evidenciar possfveis 

falhas existentes, inconsistencia ou complexidade das questoes, ambiguidade ou 

linguagem inacessfvel, perguntas superfluas ou que causam embarago ao 

informante, entre outros aspectos (LAKATOS e MARCONI, 2003). 

Quanta ao tratamento das informagoes obtidas nas pesquisas, entrevista 

em profundidade e questionarios, realizou-se uma analise de conteudo. Segundo 

Minayo (2000) esse tipo de tratamento tern sido muito utilizado nos trabalhos de 

comunicagao e nas ciencias humanas e sociais. 0 mesmo autor afirma que e o 

metoda mais utilizado no tratamento de informagoes de pesquisas qualitativas. 0 

tratamento das informagoes se desdobrou em tres etapas. A primeira compreendeu 

a descrigao das informagoes obtidas sabre o ambiente da STI e do PGP, 

considerando a utilizagao do Guia PMBOK. A segunda constituiu-se da analise da 

entrevista em profundidade, cujos resultados serviram para complementar a 

descrigao do PGP. Na terceira etapa realizou-se a tabulagao e transcrigao dos 

dados dos questionarios aplicados aos lfderes de projeto, que responderam sabre 
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as vantagens, inconsistencias do PGP em suas atividades enquanto lideres. Os 

questionarios apoiaram a analise do PGP. 

Ap6s o tratamento e analise dos dados, desenvolveu-se a proposta do de 

lmplantac;ao do Escrit6rio de Gestao da lnformac;ao na STI/COPEL. 
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5 REFERENCIAL TEORICO 

0 referencial te6rico esta estruturado de forma a apresentar as relac;oes 

da Gestao da lnformac;ao com a Tecnologia da lnformac;ao e os conceitos e 

aplicac;oes sabre Gestao e Gerenciamento de Projetos. 

5.1 GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAQAO COMO ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL 

Junto com a globalizac;ao, ocorre as cobranc;as por resultados, 

turbulencias na economia, o surgimento de novas tecnologias e a rapida 

obsolescencia do conhecimento. Nesse ambiente, o maior components de 

agregac;ao de valor e a informac;ao. As empresas precisam dela da mesma maneira 

que precisamos do ar que respiramos, mas, infelizmente, embora a informac;ao 

seja vital para qualquer organizac;ao, na grande maioria das instituic;oes a gestao 

da informac;ao nao e uma atividade estruturada (GLEN, 2006). 

Segundo Marchiori, 2002, a gestao da informac;ao pode ter tres enfoques: 

o enfoque da administrac;ao, que visa incrementar a competitividade empresarial e 

os processos de modernizac;ao organizacional, capacitando profissionais na 

administrac;ao de tecnologias da informac;ao em sintonia com os objetivos 

empresariais; o enfoque da tecnologia, onde a gestao da informac;ao e vista, ainda 

que dentro de urn contexto organizacional, como urn recurso a ser otimizado via 

diferentes arquiteturas de hardware, software e de redes de telecomunicac;oes 

adequadas aos diferentes sistemas de informac;ao, em especial aos 

empresariais; e o enfoque da ciencia da informac;ao, que em sua essencia se 

ocupa do estudo da informac;ao em si, isto e, a teoria e a pratica que envolvem sua 

criac;ao, identificac;ao, coleta, validac;ao, representac;ao, recuperac;ao e uso, tendo 

como princfpio o fato de que existe urn produtor/consumidor de informac;ao que 
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busca, nesta, um "sentido" e uma "finalidade". 

No presente estudo o enfoque dado a gestao da informac;ao e o da 

administrac;ao, dessa forma ela pode ser entendida como a gestao eficaz de todos 

os recursos de informac;ao relevantes para a organizac;ao, tanto de recursos 

gerados internamente como os produzidos externamente e fazendo apelo, sempre 

que necessaria, a tecnologia de informac;ao (WILSON, 1989). 

Como a sociedade esta marchando de forma acelerada para um mundo 

cada vez mais informatizado e interligado, segundo Magalhaes (2006) a Tecnologia 

da lnformac;ao vive nos ultimos anos um paradoxa, pais a informac;ao, parte de seu 

nome e razao de ser, vem invariavelmente se perdendo nos processos e sistemas 

que as estruturas de Tl geram e administram. Esta, mesmo sendo responsavel par 

mudanc;as revolucionarias na humanidade e par incontestaveis contribuic;oes para 

o progresso da ciencia e a competitividade das empresas, nao deve e nao pode 

ofuscar a variancia da variavel "informac;ao" nos processos e neg6cios (GLEN, 

2006). 

Tudo isso significa que, diante do atual ambiente competitive, nao basta 

contar apenas com a tecnologia se as informac;oes nao estao disponibilizadas em 

tempo e no formato necessaria. Apenas a Tl nao e mais sin6nimo de diferencial 

competitive entre as empresas. A ilusao de que ela seja soluc;ao competitiva, sem 

um adequado conhecimento dos problemas de informac;ao da organizac;ao, e sem 

uma preparac;ao consistente das pessoas em todos os nfveis de gestao, e uma 

ingenuidade que pode custar caro as organizac;oes (GLEN, 2006). Portanto, alem 

do macic;o investimento em novas tecnologias, e preciso investir tambem na gestao 

da informac;ao dentro da organizac;ao. Contudo, quando a empresa reconhece o 

importante papel da informac;ao, cabe a ela, criar processos inteligentes e eficazes 

para consolidar o gerenciamento destas. 

Atualmente, sabe-se que a informac;ao e a tecnologia desempenham um 

papel principal, nao s6 na elaborac;ao da estrategia empresarial, mas tambem na 

execuc;ao da mesma a tim de assegurar que haja maior sincronismo entre todas 
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etapas do processo de gestao (BEUREN, 2000). Portanto para cumprir as 

exigencias dessa atividade, e necessaria que a area esteja alinhada com as 

diversas leis e diretrizes que direcionam o mercado. Talvez uma das mais rigorosas 

leis que exigem adequac;oes da Tl seja a Sarbanes-Oxley que, alem de tratar de 

tecnologia, tambem exige boas praticas quando o assunto e informac;ao. Por esta 

razao, o texto a seguir discorrera com detalhes sobre a influencia desta lei e 

diretrizes adotadas para controle das suas exigencias em relac;ao a tecnologia e 

gestao da informac;ao. 

5.1.1 Lei Sarbanes - Oxley (SOX) e o Control Objectives for Related Information 

Techonology (CO BIT©) 

A onda de escandalos devido a falta de transparencia, frequentes fraudes 

corporativas e a manipulac;ao dos balanc;os financeiros, envolvendo as empresas 

norte americanas Enron (do setor de energia) e a Worldcom (do setor de 

telecomunicac;oes), entre outras empresas que geraram prejufzos para seus 

investidores, foram motivos que influenciaram a criac;ao da lei Sarbanes-Oxley, 

tambem conhecida como SOX. A lei que foi aprovada pelo Congresso dos Estados 

Unidos em junho de 2002, e sancionada em seguida pelo Presidents George W 

Bush, foi idealizada pelos parlamentares Paul Sarbanes e Michael Oxley, e ja e 

considerada a mais importante legislac;ao do mercado de capitais (FRAGA e 

SOUZA, 2005). A SOX e considerada uma das mais rigorosas leis que tratam de 

controles internos, elaborac;ao de relat6rios financeiros e divulgac;oes. A Lei se 

aplica a todas empresas estrangeiras que possuem valores mobiliarios registrados 

na Securities and Exchange Commission (SEC), isto e, empresas que possuem 

programas de American Depositary Receipts (ADRs-Certificados de Depositos) 

admitidos a negociac;ao nas balsas de valores norte-americanas tambem estarao 

sujeitas a nova lei (LINHARES e OLIVEIRA,2006). Segundo Fraga e Souza (2005), 
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a SOX foi um esforc;o do governo federal norte-americana para reconstruir a 

confianc;a dos investidores no mercado acionario. Um dos meios encontrados para 

elucidar esse esforc;o foi a institucionalizac;ao da governanc;a corporativa, que 

tornou obrigat6ria a presenc;a de instrumentos de controles internos, atribuindo 

responsabilidades aos diversos agentes integrantes da cadeia de suprimento de 

informac;5es das organizac;5es. 

Par administrar um grande numero de informac;oes, a area de Tl das 

empresas, sofreu um grande impacto com a lei. Portanto cuidar das informac;5es 

tornou-se crucial para garantir a continuidade dos neg6cios. A respeito da Lei, LUZ 

(2007) afirma que: 

Esta lei tem duas ondas, onde a primeira inclui sistemas passiveis 
de auditoria, novas prazos de guarda de documentos, 
responsabilidade dos presidentes e executives de alto escalao, 
funcionalidades que garantam a veracidade das informag6es dos 
sistemas de GED entre outras exigencias. E a segunda onda e ada 
Gestao da lnformagao, onde estas precisam de classificagao, 
temporalidade, descrigao, politicas de acesso, metadados 
planejados, descarte e guarda segura de documentos e outras 
tantas caracteristicas tao caras a gestao documental. 

E importante levar em considerac;ao que as fraudes que originaram a 

SOX foram todas baseadas na manipulac;ao de informac;5es e na alterac;ao de 

documentos referentes a vida financeira e de neg6cios. 

Portanto, pode-se afirmar que, a STI/COPEL, deve estar alinhada com a 

SOX pais a empresa tem ac;5es na Balsa de Nova York. Segundo noticia do sitio da 

Agencia Nacional de Noticias do Governo do Parana (2006): 

A cotagao das ADRs da COPEL acumulava valorizagao em d61ar 
de 50,6% enquanto o indice Dow Jones, que reflete a variagao 
media das companhias com ag6es negociadas em pregao, estava 
em 6,7%. Na Balsa de Madri, onde a estatal integra o Latibex -
especie de submercado do qual participam exclusivamente 
empresas da America Latina - o panorama era parecido: enquanto 
os papeis da CO PEL valorizavam 41% em euros, a media do 
conjunto apontava elevagao de 19,6%. 

Com essas informac;oes, e evidente a necessidade das empresas 

dedicarem mais atenc;ao na gestao das suas informac;oes, o que potencializa a 
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importancia de profissionais e areas capacitadas para esta atividade. 

Para que as empresas possam responder a este tipo de cobran<_;:a, e 

preciso ter uma visao do que esta sendo implementando para suportar os seus 

neg6cios e certificar-se de que determinados processos estao agregando valor e 

gerando resultado. As diretrizes atualmente publicadas no mercado sao variadas, 

conduzindo diferenciadas formas de gestao das empresas. Uma das formas 

encontradas para atender as exigencias da SOX e a ado<_;:ao de uma estrategia que 

auxilie no controle dos processos que dao suporte as atividades desenvolvidas. A 

estrategia apresentada neste trabalho e o COBIT©, modelo que foi adotado pela 

STI/COPEL. Segundo o IT Governance Institute (2007), o COBIT© e uma 

estrutura de rela<_;:oes e processos para dirigir e controlar o ambiente de Tl, para 

que esta possa alcan<_;:ar as metas da organiza<_;:ao, somando valor enquanto 

equilibra risco versus retorno sobre o investimento em Tl e seus processos. 

Vasques (2006) afirma que o COBIT© e uma estrutura de boas praticas, voltado 

para Tecnologia da lnforma<_;:ao. 

0 COBIT© oferece o acompanhamento quanta ao desempenho dos 

processos de neg6cio da empresa. Com ele e possfvel verificar se os processos 

estao realmente alinhados com as diretrizes corporativas. As praticas de gestao do 

COBIT© sao recomendadas por peritos em gestao de Tl. Ele auxilia na otimiza<_;:ao 

dos investimentos e fornece metricas para avalia<_;:ao dos resultados. 0 COBIT© 

independe das plataformas de Tl adotadas nas empresas, e orientado ao neg6cio, 

fornecendo informa<_;:oes detalhadas para gerenciar processos baseados em 

objetivos de neg6cios (BOTTO, 2004). Essa diretriz esta dividida em quatro 

domfnios: Planejamento e Organiza<_;:ao; Aquisi<_;:ao e lmplementa<_;:ao; Entrega e 

Suporte; e Monitora<_;:ao (ANEXO B). 0 ponto central e o gerenciamento da 

informa<_;:ao com os recursos de Tl para garantir o neg6cio da organiza<_;:ao (IT 

Governance Institute, 2007). Os processos de COBIT© possuem seu infcio a partir 

de uma necessidade de neg6cio eo processo ocorre da seguinte forma: 



18 

planejar e organizar recursos para atender a necessidade; 

efetuar aquisi<;:oes e implanta<;:oes de recursos para suportar a 

necessidade dos neg6cios; 

entregar e dar suporte aos servi<;:os que irao compor a necessidade 

dos neg6cios, vista que depois de implementado um novo 

processo de neg6cio, ou mesmo uma manuten<;:ao, este devera ser 

mantido por acordos de servi<;:os bem como processes de suporte 

que por ventura necessitarao; 

monitorar nao somente para o acompanhamento do processo de 

neg6cios, mas para permitir que o processo de neg6cios seja 

auditado. Tanto para a funcionalidade do neg6cio, como para 

comprovar a confiabilidade das informac;oes e do neg6cio. 

0 COBIT© permite controle sabre os processes de neg6cios, e os 

beneffcios de utiliza-lo segundo Vasques (2006) sao: 

Desenvolvimento de uma polftica desobstrufda quanta ao uso de 
boas praticas de Tl e no controle dos processes organizacionais; 
visao dos controles sabre os processes de neg6cio de acordo com 
os nfveis hierarquicos da empresa; boa aceitagao com empresas 
terceiras e agentes reguladores; permite aderencia as exigencias 
da SOX sabre o controle do ambiente de Tl. 

A diretriz pode ser facilmente utilizada. Porem, nao e de facil 

entendimento, pais nao instrui como fazer a implementac;ao de seus processes, ou 

seja, apenas diz o que fazer. 0 COBIT© demanda um esforc;o consideravel para 

ser integrado aos processes de uma empresa, pais suas diretrizes sao muito 

genericas e acabam obrigando as empresas a contratem prestadores de servic;os 

com o objetivo de auxiliar no entendimento dos processes. Segundo Machado 

(2005), foi constatado que o problema maior nao esta na dificuldade de 

entendimento e da implementa<;:ao do COBIT©, mas esta relacionado 

principalmente com a cultura da empresa, ou seja, relacionado ao fato de que os 

funcionarios das empresas necessitam mudar o seu modelo de trabalho, pais 
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passarao a ter mais controles, avaliagoes e auditorias para certificagao de que a 

empresa esta trabalhando conforme relat6rios informativos emitidos aos seus 

gerentes, diretores, e outros responsaveis. Portando, a utilizagao do COBIT©, 

garante justamente o que a SOX exige, isto e, o controle de processos internos e o 

monitoramento de informagoes, o que evita ou diminui fraudes, motiva novas 

investidores e assegura os antigos. 

Dessa forma, o proximo capitulo apresentar breves comentarios sabre a 

Gestao de Projetos, de forma a situar o leitor e elucidar alguns termos e definigoes 

de maneira a tornar mais facil a compreensao deste trabalho. 

5.2 GESTAO DE PROJETOS- BREVES COMENTARIOS 

Atualmente muitas empresas estao aderindo ao gerenciamento de 

projetos como opgao estrategica. Nesse contexto, conhecer as habilidades, 

ferramentas, tecnicas, metodologias e principalmente saber aplica-las, e 

fundamental para atingir o sucesso dos projetos. As organizag6es estao 

descobrindo que a utilizagao do gerenciamento de projetos traz muitas vantagens. 

Clientes esclarecidos exigem cada vez mais produtos melhores e servigos mais 

eficientes, assim como as press6es para acompanhar a velocidade do mercado 

demandam maior eficiencia. Dessa forma, a nova ciencia de gerenciamento de 

projetos esta encontrando seu Iugar no mercado competitive e global. 

Este capitulo define e apresenta os conceitos, caracteristicas dos projetos 

e gestao dos mesmos, de forma a situar o leitor e elucidar alguns termos e 

definigoes de maneira a tornar mais facil a compreensao deste trabalho. 

5.2.1 Projeto - Definigoes e Caracteristicas 

Pode-se dizer que a concepgao de projetos ja existe ha certo tempo, 

fazendo parte do cotidiano das empresas. Segundo o PMI Sao Paulo (2007): 
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0 homem tem planejado e gerenciado projetos desde o inicio dos 
tempos. Todas as vezes que uma civilizagao cria suas rafzes, 
existem projetos para gerenciar: uma casa para construir, estradas 
para pavimentar e leis para serem escritas, entre outras atividades. 
Mesmo sem as metodologias das quais dispomos hoje, as pessoas 
criaram prazos de tempo, alocaram recursos, e avaliaram os riscos 
envolvidos em seus projetos. Com o passar do tempo, 
desenvolveram tecnicas de controle para tudo isso, e perceberam 
que poderiam ser aplicadas a uma variedade de projetos, seja 
erguendo pontes, realizando colheitas ou decidindo seus governos. 

Na percepc;ao de Cleland (1997) os projetos estao vinculados a 

inovac;ao. Segundo o autor, projeto e uma combinac;ao de recursos colocados 

juntos para criar ou desenvolver algo que nao existia, para prover o 

aperfeic;oamento da capacidade de performance do planejamento estrategico das 

organizac;oes. Para Vargas (2000) um projeto esta associado com um objetivo 

exclusive e finito, e pode ser conceituado como um empreendimento nao repetitive, 

caracterizado por uma sequencia clara e 16gica de eventos, com infcio, meio e tim, 

que se destina a atingir um objetivo claro e definido. Da mesma forma que Vargas, 

Kerzner (2003) conceitua projeto como um empreendimento com objetivo 

identificavel, que consome recursos e opera sob pressao de prazos, custos e 

qualidade. No Guia PMBOK (2004), projeto e definido como sendo um esforc;o 

temporario empreendido para criar um produto, servic;o ou resultado exclusive. 

Portanto, nesse contexte, pode-se entender que projeto e um conjunto de 

atividades, com objetivos claros, data de infcio e de termino definida, com riscos 

medidos e um resultado unico. 

Um projeto pode ser realizado em qualquer empreendimento que 

necessite fazer algo que nao e fixo ou rotineiro. Para Vargas (2000) se o 

empreendimento e unico e pouco familiar, e importante que a atividade de 

gerenciamento de projetos seja intensificada. 0 mesmo autor identifica sete fatores 

que devem ser analisados para determinar quando um projeto e necessaria, eles 

sao: 

tamanho do empreendimento; 



interdependencia; importancia do empreendimento; 

reputac;:ao da organizac;:ao; 

compartilhamento de recursos; 

nao familiaridade; e 

mudanc;:as de mercado. 
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A execuc;:ao de projetos ocorre, na maioria das organizac;:oes, em todas as 

areas, departamentos ou equipes, e podem gerar produtos, servic;:os ou processos. 

Como exemplo de projetos, pode-se citar: o desenvolvimento de urn software, a 

publicac;:ao de urn livro, a construc;:ao de uma casa, o lanc;:amento de urn produto, a 

implantac;:ao de uma area, entre outros. 

As principais caracterfsticas dos projetos e que eles sao temporaries e 

individuais. Conforme o Guia PMBOK (2004), o fato de os projetos serem 

temporaries decorre de que os mesmos possuem obrigatoriamente inicio e termino 

definidos. Em relac;:ao a individualidade, isto significa realizar algo que nunca tenha 

sido feito antes. Mais que empreendimentos temporaries e individuais, os projetos 

sao desenvolvidos por pessoas, e podem envolver grupos ou organizac;:oes. 

Segundo Xavier (et al. 2005) os principais envolvidos, tambem conhecidos como 

stakeholders sao: 

gerente de projeto: pessoa responsavel pelo gerenciamento do 

projeto; 

cliente: pessoa ou organizac;:ao que solicitou ou contratou o produto 

ou servic;:o do projeto; 

membros da equipe: pessoas que compoem a equipe do projeto; 

organizac;:ao executora: empresa onde o projeto esta sendo 

executado; 

patrocinador (sponsor): pessoa ou grupo, dentro ou fora da 

organizac;:ao executora, que prove recursos financeiros, e/ou apoio 

institucional para execuc;:ao do projeto; 

usuario: pessoa ou organizac;:ao que ira utilizar o produto ou servic;:o 
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do projeto. 

0 responsavel pela realizagao das atividades referentes ao projeto, e o 

gerente de projetos, o qual deve possui r habilidades gerenciais, conhecimento 

tecnico do que sera gerado e conhecimento da organizagao onde o projeto esta 

sendo executado. 

Os projetos estao inseridos em urn ambiente onde as influencias das 

partes interessadas e a cultura da organizagao tern grande relevancia. 0 controle e 

a execugao dos projetos permite que seus gerentes ou lideres possam dividi-lo em 

fases, formando o chamado "ciclo de vida do projeto". Vargas (2000) define que 

cada ciclo se caracteriza pela entrega ou finalizagao de produtos, trabalhos ou 

resultados tangfveis e identificaveis. Tais fases, ou processos podem ser vistas de 

forma interativa e cfclica, conforme a FIGURA 1: 

FIGURA 1 - CICLO DE VIDA DE UM PROJETO 

Fonte: Guia PMBOK, 2004. 

Gada fase tern caracterfsticas e atribuig6es diferentes, conforme o Guia 

PMBOK (2004) essas fases se caracterizam da seguinte forma: 

1. iniciacao: ldentificagao de uma oportunidade, que e transformada 

em urn problema estruturado a ser resolvido. Neste momenta e 
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definido o objetivo do projeto e agregado o conjunto de 

informa<;:6es necessarias para a analise de sua viabilidade tecnica 

e financeira determinando assim a continuidade do projeto. 

2. planejamento: Elaboragao do plano do projeto que abrange o 

planejamento do escopo, tempo, recursos humanos, custos, 

qualidade, comunica<;:ao, riscos e contrata<;:6es. Ainda neste 

processo sao definidos os procedimentos a serem utilizados no 

gerenciamento (controle) dos elementos planejados e as atividades 

para finaliza<;:ao ordenada do projeto. 

3. execucao: Atribui<;:ao de atividades aos profissionais que compoem 

a equipe do projeto, os quais passam a executa-las, gerando o 

correspondente produto de trabalho. Durante este processo o 

gerente do projeto e responsavel por montar a equipe do projeto, 

alocar as atividades, verificar o escopo, desenvolver a equipe, 

garantir a qualidade do projeto, distribuir as informa<;:6es sabre o 

andamento do projeto, obter propostas e administrar contratos. 

4. controle: Monitoramento e controle dos elementos planejados. 

Nessa fase, executores das atividades geram relat6rios de 

desempenho e o gerente do projeto tem como atribuigoes 

gerenciar a distribui<;:ao de informa<;:6es, as mudan<;:as de escopo, o 

cronograma, os custos, a qualidade, os riscos, os recursos 

humanos e as contrata<;:6es. 

5. encerramento: Execu<;:ao das atividades de encerramento 

administrative e de contratos do projeto. Nesta fase ocorre tambem 

a avalia<;:ao dos trabalhos realizados bem como discussoes sabre 

aspectos positives e negatives (li<;:6es aprendidas) encontrados no 

decorrer do mesmo. 

0 ciclo de vida, ou os processes de um projeto, define que tipo de 

trabalho deve ser realizado em cada fase, quais entregas serao feitas, como elas 
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serao revisadas, verificadas e validadas, quem sao os envolvidos, e como controlar 

e aprovar cada fase (Guia PMBOK, 2004). 0 Guia tambem defende que: "Nao ha 

uma forma Cmica e perfeita, para definir um ciclo de vida ideal para as projetos, 

cabe a organiza<;ao executora estabelecer polfticas ou processos, para padronizar 

ou adequar um ciclo de vida para os seus projetos" (Guia PMBOK, 2004). 

A elabora<;ao desses processos e crucial para boa gestao dos projetos. 

Crawford (2001) garante que a grande maioria dos fracassos em gestao de 

projetos se deve a falta ou ma formula<;ao de processos. 

Portanto, para atender a demandas de maneira eficaz, em um ambiente 

onde as mudan<;as ocorrem de forma muito rapida, Vargas (2000) afirma que e 

indispensavel um modelo de gerenciamento baseado em prioridades e objetivos. 

As novas solu<;oes devem ser configuraveis de acordo com as necessidades de 

cada empresa. Para atender a todas estas exigencias, adotar uma metodologia de 

gerenciamento de projetos tem sido a op<;ao da maioria das organiza<;oes. 

5.2.2 Gerenciamento de Projetos - PMI e o PMBOK 

Segundo Linhares (2006), nos ultimos anos a gestao de projetos tem se 

consolidado como ferramenta de sucesso para alcan<;ar os resultados desejados 

dentro do prazo e do or<;amento definido. Como pratica gerencial, a gestao de 

projetos ainda e uma area pouco conhecida par gerentes. Seu inicio data da 

decada de 50, com os militares americanos, mas somente no final dos anos 80 

come<;ou a se espalhar fora da esfera militar (VALERIANO, 1998). Conforme 

Frame (1995) o gerenciamento de projetos se baseia em muitos princfpios da 

administra<;ao geral, pais envolve negocia<;ao, solu<;ao de problemas, polftica, 

comunica<;ao, lideran<;a e estudo da estrutura organizacional. Lewis (1997) 

esclarece que o gerenciamento de projetos consiste no planejamento, 

programa<;ao e controle das atividades que precisam ser executadas para que os 

objetivos do projeto sejam atingidos. Par sua vez, Xavier (et.al, 2005) define que o 
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gerenciamento de projetos e a aplicagao de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas, e tecnicas as atividades do projeto a tim de atender aos seus 

requisites. 

0 gerenciamento de projetos prove a empresa de diversas ferramentas 

poderosas que permitem a melhora da organizagao para planejar, organizar, 

executar e controlar as suas atividades. Segundo Meredith e Mantel (1995), a 

atividade de gerenciamento de projetos permite atingir os resultados esperados 

dentro do prazo e custo previstos, mesmo em empreendimentos de grande 

complexidade. Vargas (2000) complementa dizendo que: 

0 gerenciamento de projetos evita surpresas durante a execugao 
das atividades, desenvolve diferenciais competitivos, antecipa 
situag5es desfavoraveis, adapta os trabalhos ao cliente, agiliza 
decis5es, otimiza a alocagao de recursos, documenta todo o 
desenvolvimento do projeto para auxiliar as estimativas de futuros 
projetos, entre outras vantagens. 

Compreendida a importancia do gerenciamento de projetos, algumas 

empresas instituem areas, equipes ou escrit6rios para tal atividade. A definigao de 

Escrit6rio de Gerenciamento de Projetos (EGP) ainda e imprecisa, pais significa 

coisas diferentes, para pessoas diferentes, ja que existem diferentes tipo de 

escrit6rios, e cada um tem seus conjuntos de vantagens e desvantagens (CASEY e 

PECK, 2001 ). Para Rad e Raghavan apud Vargas (2000) o escrit6rio e uma 

entidade organizacional que prove o taco institucional nos procedimentos de 

gerenciamento de projetos. Ainda de acordo com os mesmos autores, ele funciona 

como um mecanisme para continuidade organizacional das experiencias e ligoes 

aprendidas durante o processo de gerenciamento de projetos. Na mesma linha 

Cleland (1997) define que o EGP e um grupo de suporte que prepara informagoes 

e relat6rios de apoio para os gerentes de projeto. Para reforgar, Duggal (2001 ), 

define EGP como uma estrutura formalizada que e direcionada diretamente ao 

suporte da comunidade de gerenciamento de projetos da empresa. Sua fungao 

seria trazer ordem e padronizagao das praticas de gerenciamento de projetos. Para 
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obter tais resultados, e necessaria definir processes para haver controle das 

atividades. 0 escrit6rio pode funcionar como um facilitador da integragao das 

atividades de gerenciamento de projetos com o resto da organizagao (polfticas, 

procedimentos, normas, entre outros). A motivagao para implantar um EGP 

segundo Cleland (1997) e que OS projetos sao meios para implementar estrategias 

empresariais, baseados em controles, os quais seriam feitos por uma area 

especifica e especializada. 

Para formalizar todas essas atividades, o Project Management Institute 

(PMI), criado nos Estados Unidos (Pensilvfmia) em 1969, e uma instituigao sem 

fins lucrativos dedicada ao avango do estado da arte em gerenciamento de projetos 

e seu principal compromisso e "promover o profissionalismo e a etica em gestao de 

projetos" (PMI MG, 2007). 0 PMI e hoje a organizagao lfder em gerenciamento de 

projetos em todo o mundo, tendo ultrapassado a marca de 120 mil associados. Em 

agosto de 1987, o institute publicou um documento denominado The Project 

Management Body of Knowledge. Esse documento foi revisado e reeditado em 

1996, com o nome de A Guide to the Project Management Body of Knowledge, ou 

Guia PMBOK, tendo sido atualizado em 2004. Esse guia reflete 30 anos de 

experiencia obtidos em gerenciamento de projetos (PM I MG, 2007). 

Segundo Barros (2003), o PMBOK e um guia para gerenciamento de 

projetos reconhecido mundialmente. 0 Guia foi aprovado em 1999 como padrao 

nacional americana pela American National Standard Institute (ANSI). Alem da 

ANSI, o Institute of Eletrical and Eletronic Engineers (IEEE) o reconheceu como 

padrao e a International Standards Organization (ISO), tambem esta utilizado-o 

como referencia (PMI-PR, 2006). 0 guia tem mais de 1.300.000 capias em 

circulagao (somadas apenas as edigoes de 1996 e 2000), esta disponfvel em doze 

idiomas, incluindo o portugues. Segundo o PMI-MG (2006), a sua ultima edigao 

teve um trabalho conjunto de 266 voluntaries de 28 pafses, incluindo o Brasil e 

passou por 27 meses de revisao, em que 140 revisores avaliaram cerca de 3.000 

sugestoes de melhoria. A 3° edigao do guia foi langada mundialmente em 31 de 
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outubro de 2004. 

0 Guia PMBOK e reconhecido como uma das melhores referencias em 

gerenciamento de projetos, pois agrega os conhecimentos da profissao baseado 

em praticas aplicaveis a maioria dos projetos. Todo o conhecimento reunido neste 

guia e comprovado e nao se restringe somente a praticas tradicionais, mas 

tambem as inovadoras e avanc;adas. Segundo o PMI-PR (2007) o Guia PMBOK e 

urn material generico que serve para todas as areas de conhecimento, ou seja, 

procura contemplar os principais aspectos que podem ser abordados no 

gerenciamento de urn projeto. 0 guia tern urn publico abrangente, pois ele pode ser 

utilizado por qualquer pessoa interessada na area de gerenciamento de projetos 

para fins profissionais ou educacionais (RIBEIRO, 2007). 

Segundo Ribeiro (2007), os principais objetivos do Guia PMBOK sao: 

identificar o subconjunto do conjunto de conhecimentos de 

gerenciamento de projetos que e amplamente reconhecido como 

boa pratica; 

fornecer vocabulario comum (padronizac;ao); 

servir de referencia para programas de desenvolvimento 

profissional e programas educativos. 

Para complementar, Ribeiro e Silva (2006), definem que o principal 

objetivo do guia e: 

Condensar os conhecimentos, v1soes e praticas aplicaveis a 
maioria dos projetos na maior parte do tempo, de forma que a 
aplicac;ao correta dessas habilidades, ferramentas e tecnicas 
contribuam para o aumento das chances de sucesso de uma serie 
de projetos diferentes. 

0 Guia PMBOK (2004) tambem considera que em urn projeto existem 

nove areas de conhecimento que devem ser tratadas na conduc;ao de urn projeto. 

Tais areas sao: 

integracao: atividades para identificar, definir, combinar, unificar e 

coordenas os processes e atividades de gerenciamento de 
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projetos. 

escopo: atividade de defini<;ao e controle do que esta e do que nao 

esta inclufdo no projeto. 

tempo: atividades para elabora<;ao e controle do cronograma do 

projeto. 

custos: atividades de planejamento, evolu<;ao e controle financeiro 

do projeto. 

qualidade: atividades de supervisionar a execu<;ao do projeto, 

garantindo que as resultados estabelecidos sejam alcan<;ados. 

recursos humanos: atividade para identificar as recursos humanos 

necessaries para o desenvolvimento do projeto. 

comunicacoes: atividades para garantir que as informa<;oes sejam 

geradas, distribufdas e armazenadas de forma adequada. 

riscos: atividades para gerenciar as riscos envolvidos de forma a 
garantir que as objetivos do projetos sejam atingidos. 

aquisicoes: atividades de compra au contrata<;ao de produtos au 

servi<;os para atender as necessidades do projeto. 

Gada area possuf processos, OS quais sao ligados par entradas 

(documentos), ferramentas (mecanismos) e safdas (documentos). Gada processo 

interage entre si e com as demais processos das outras areas de conhecimento, 

isto e, podem ocorrer durante todo ciclo de vida projeto. 

As boas praticas propostas no Guia PMBOK servem como referencia no 

gerenciamento de projetos em diversas organiza<;oes, segundo o PMI-MG (2003) 

empresas como a Vale do Rio Dace, IBM, Brasil Telecom, Petrobras, Mercede-

Benz, Gitibank, Telemar, Unimed entre outras, utilizam e apresentam diversas 

vantagens. 

No caso da Brasil Telecom, onde o Guia PMBOK foi utilizado nas areas 

de Tecnologia da lnforma<;ao (TI), as beneffcios obtidos com a ado<;ao do Guia 

PMBOK, segundo o PMI-MG (2003) foram: 
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definigao clara dos procedimentos, papeis e responsabilidades das 

areas de Tl no processo de Gerenciamento de Projetos; 

envolvimento participative (comprometimento) das areas usuarias e 

deTI; 

definigao de modelos e checklists de documentagao seguindo as 

melhores praticas de mercado para acompanhamento de controle 

de projetos. 

Outra empresa que obteve sucesso em gerenciamento de projetos 

seguindo as boas praticas propostas no Guia foi a Tl da Unimed de Bela Horizonte. 

Os resultados obtidos, segundo Audhoe (2005), foram: projetos alinhados ao 

planejamento estrategico, patrocinadores mais atuantes na gestao de projetos, 

lfderes de projeto mais capacitados, escrit6rio de projetos em posigao estrategica 

na estrutura organizacional e reconhecido como area geradora de resultados no 

que se refere a resolugao de problemas, inovagao e evolugao de neg6cios. 

A Companhia Energetica de Minas Gerais (CEMIG) utilizou o Guia 

PMBOK em um projeto de Reforgo do Sistema Eletrico do Noroeste Mineiro e 

obteve resultados como o maior envolvimento das equipes, informagoes objetivas, 

gestores com taco no projeto, identificagao e analise de atividades crfticas, analise 

de riscos pontuais, definigao e acompanhamento de metas intermediarias (PMI -

MG, 2007). 

A area de Tl da maior empresa de telecomunicagao do Brasil, a 

TELEMAR, tambem obteve bans resultados no gerenciamento de projetos ap6s 

adotar o Guia PMBOK. A empresa considerou que a probabilidade de sucesso dos 

seus projetos aumentou, permitiu maior visibilidade dos problemas nos projetos, 

proporcionou a formagao de gerentes de projetos e maior aperfeigoamento da 

equipe (PMI- MG, 2005). 

Alem de empresas, ate mesmo incubadoras afirmam que a adogao do 

Guia e valida. Como exemplo, Ribeiro e Silva (2006) citam que e importante frisar 

que a Rede de lncubadoras do Rio de Janeiro atualmente ja sugere a implantagao 
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da metodologia PMBOK dentro de programas de incubac;ao de empresas. 

Como qualquer outra metodologia, o Guia PMBOK nao atende a todos os 

problemas encontrados no gerenciamento de projetos, segundo Buzin (2003), 

infelizmente o modelo te6rico atual proposto pelo Guia PMBOK, apesar de 

bastante desenvolvido, ainda nao e suficiente para reduzir como se esperava as 

expressivas estatfsticas de fracasso, inclusive em algumas organizac;oes 

empenhadas em investir em metodologia de gerenciamento de projetos. Mesmo 

diante dessa afirmac;ao, o Guia PMBOK ainda e a metodologia mais utilizada 

mundialmente como modelo para o gerenciamento de projetos. 
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6 APRESENT ACAO E ANALISE DOS RESULT ADOS 

6.1 DESCRI<;AO DO AMBIENTE DA STI 

Ao se descrever a STI/COPEL, considera-se relevante apresentar um 

breve hist6rico da empresa. A COPEL e a maior do Estado do Parana, atendendo 

3,29 milhoes de consumidores. Sua sede esta localizada na Rua Coronel Dulcfdio, 

no 800, no bairro Batel, na cidade de Curitiba no Estado do Parana. 0 percentual 

de atendimento chega a praticamente 1 00% dos domicflios nas areas urbanas e 

passa de 90% nas regioes rurais. 0 universe de consumidores ligados inclui 2,5 

milhoes de lares, 55 mil industrias, 275 mil estabelecimentos comerciais e 327 mil 

propriedades rurais. Em media, a COPEL efetua mais de 70 mil novas ligac;oes a 

cada ana (COPEL, 2007). 

A STI/COPEL foi criada aproximadamente em 1979, para atender as 

necessidades de processamento das informac;oes contabeis da empresa. Hoje, o 

papel da area e prover e manter soluc;oes e servic;os de tecnologia da informac;ao 

que agreguem valor aos processes e estrategias essenciais da COPEL. A STI esta 

dividida basicamente em seis Departamentos, a saber: Suporte Tecnico, 

Provimento de Soluc;oes, Gerencia de Produtos, Produc;ao, Servic;os e Atendimento 

a Clientes e Gestao e Monitoramento de Tl. Cada Departamento possui uma ou 

mais Divisoes, as quais sao compreendidas em Escrit6rios ou Equipes de trabalho. 

Atualmente, mais de 400 profissionais entre tecnicos, analistas, consultores, 

contratados e estagiarios trabalham na area e estao distribufdos par todo o Estado 

do Parana. Alem de dar suporte no usa de informatica para todos os seus 

funcionarios, a STI ainda gerencia um parque de mais de sete mil e quinhentas 

estac;oes de trabalho (computadores), que contem os mais diversos tipos de 

programas e componentes instalados. Este apoio e feito atraves equipes lotadas 

em seis regionais: Polo KM3, Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringa e 
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Gasca vel. 

0 usa eficaz da Tl e a integrac;ao entre sua estrategia e a estrategia do 

neg6cio vao alem da ideia de ferramenta de produtividade. Hoje, o caminho para 

este sucesso nao esta s6 relacionado com o hardware e software utilizados, au 

com metodologias de desenvolvimento, mas com o alinhamento da Tl com as 

estrategias e caracterfsticas da empresa e de sua estrutura organizacional. A SOX 

e uma das Leis que influencia os neg6cios da COPEL, e dessa forma, a STI deve 

estar alinhada conforme as exigencias dessa lei. Uma das ac;oes que a STI definiu 

para garantir este alinhamento foi a adoc;ao da estrutura proposta pelo COBIT©, 

como ja descrita no item 5.1 .1 deste trabalho, que trata os neg6cios da tecnologia 

da informac;ao sob o enfoque de processos. Relembrando, que a metodologia 

divide os neg6cios em quatro domfnios: Planejamento e Organizac;ao, Aquisic;ao e 

lmplementac;ao, Entrega e Suporte, e Monitoramento, detalhadas em 34 

processos, e 318 objetivos de controle que permitem uma visao ampla sabre o que 

e requerido a STI. 

A adoc;ao desta metodologia contribui para que a STIICOPEL possa gerar 

indicadores de neg6cio, controlar com qualidade os seus servic;os e produtos, 

medir seus resultados, e auxiliar nas adequac;oes das exigencias estabelecidas 

pela SOX. Alguns processos ainda nao estao formalizados pela area. lsto nao 

significa que eles nao existam, mas apenas nao foram modelados conforme a 

metodologia do COBIT©. 

Antes da adoc;ao do COBIT© pela STI/COPEL nao havia um padrao para 

modelagem de processos. Estes eram desenvolvidos de maneira "intuitiva" pelos 

funcionarios. Porem, a partir dos padroes estabelecidos pela metodologia, foram 

modelados varios processos, incluindo o P0-1 0 Gerenciar Projetos. Conforme o 

COBIT©, este processo tem par objetivo estabelecer prioridades, entregar os 

projetos em dia e dentro do orc;amento, atraves da identificac;ao e priorizac;ao pela 

organizac;ao dos projetos alinhados com o plano operacional e a adoc;ao e 

aplicac;ao de tecnicas de gerencia de projetos s61idas para cada projeto 
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empreendido. Portanto, com base nos objetivos que o COBIT© estabelece sobre 

urn processo de gerenciamento de projetos, a STI modelou o seu proprio processo, 

o PGP. Alem do COBIT©, a construgao do PGP teve como base tambem, as boas 

praticas apontadas pelo Guia PMBOK. A FIGURA 2 apresenta todas essas 

relagoes. 

FIGURA 2 - RELA<;AO ENTRE SOX, COBIT© E PMBOK 

Relac;oes entre SOX, COBIT e PMBOK 

sox 
+ 
obit 

Monltoramento 
4prOCHI4:»8 

Fonte: Autora, 2007. 

IPMBOKI 
+ 

P010- Processo Gerenclar 
Projetos 

PGP 

A seguir sera feita a apresentagao do PGP, seguida da sua analise, que 

serviu de subsldio para proposta de implantagao do Escrit6rio de Gestae da 

lnformagao na STI/COPEL. 
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6.2 APRESENTACAO DO PROCESSO GERENCIAR PROJETOS DA STI 

DA COPEL 

Conforme entrevista como EPT, o PGP foi implantado na STI/COPEL em 

setembro de 2002 e teve como base para sua cria<;:ao as boas praticas 

apresentadas no Guia PMBOK. 0 Guia foi adotado, pela STI/COPEL, pais 

considerou-se que atendia as necessidades de gerenciamento de projetos da area, 

aiE§m de ser amplamente difundido na area de gerenciamento de projetos. Sua 

implantagao foi motivada pela possibilidade de amenizar varios fatores, tais como a 

falta de controle dos custos e recursos, a falta de padrao das atividades de projeto, 

o retrabalho (pais os mesmos projetos estavam sendo desenvolvidos par diferentes 

departamentos da STI) e a baixa qualidade nos resultados dos projetos. A 

implantagao apresentou dais problemas: 

a. resistencia cultural, que estava arraigada a mais de vinte anos 

na informalidade; 

b. dificuldade de utilizagao das novas ferramentas para o 

gerenciamento de projetos. 

Os objetivos do PGP sao: estabelecer prioridades, entregar os projetos 

em dia e dentro do orgamento, identificar e priorizar projetos que estejam alinhados 

com o plano estrategico da empresa, e auxiliar e controlar as atividades dos lfderes 

de projeto. 0 PGP contempla os seguintes conceitos: 

Projeto: Empreendimento temporario com o objetivo de criar um 

produto ou servi<;:o unico (Guia PMBOK, 2004). 

Gerenciamento de Projetos: E a aplicagao de conhecimentos, 

habilidades e tecnicas para planejar, acompanhar e controlar as 

atividades que visem atender as necessidades e expectativas das 

partes envolvidas em um projeto (PMBOK, 2004). De acordo como 

Guia, o Gerenciamento de Projetos e estruturado em nove 

processes, cada um responsavel par um item especffico de todo o 
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conjunto de atividades para manter o projeto sob controle. Tais 

processes sao: escopo, tempo, custos, riscos, qualidade, 

comunicagao, recursos humanos, contratagao e integragao. 

Cicio de vida: Todo projeto possui um ciclo de vida que define a 

sua duragao, desde o momenta da concepgao de sua ideia inicial 

ate a sua finalizagao. 0 ciclo de vida de um projeto e dividido em 

fases. 

0 PGP da STI/COPEL e composto par cinco fases (ou ciclo de vida, 

como define o Guia PMBOK), que seguem o modelo de um PDCA (Pianejamento, 

Execugao, Verificagao e Agao). Essas fases sao: iniciagao, planejamento, 

execugao, controle e encerramento. Para acompanhar a evolugao dos projetos 

pode-se dizer que essas fases ocorrem de forma sequencial, mas isso nao 

acontece na prcHica, pais cada fase e caracterizada pela entrega de uma atividade 

ou de um produto, os quais requerem esforgo e tempo diferentes entre si. Portanto, 

algumas acabam sendo desenvolvidas simultaneamente. Gada fase sera descrita a 
seguir, conforme suas caracterfsticas e objetivos. 

A fase de iniciagao e caracterizada pela identificagao e registro de uma 

oportunidade de neg6cio, que logo sera transformada em um problema estruturado 

(demanda) a ser resolvido. Qualquer profissional pode efetuar o registro de uma 

demanda, que tem como objetivo identificar o cliente e o tipo da demanda. A seguir, 

esta e encaminhada para o analista de neg6cios da STI, que decide o seu 

prosseguimento, suspensao ou cancelamento. Caso a demanda prossiga, o 

profissional que efetuou o registro tera como atividade reunir informagoes para 

decidir se a demanda sera transformada em um projeto, servigo ou atividade. Se a 

opgao for par um projeto, a demanda e encaminhada para todas areas envolvidas, 

negociada com o staff gerencial (todos os gerentes da STI) e com o cliente, os 

quais darao seu parecer. No caso deste ser positivo, define-se entao o Lfder do 

Projeto, dando infcio a fase de planejamento. 

A fase de planejamento e elaborada pelo Lfder do Projeto, e o produto 
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gerado e o Plano do Projeto, que tem como objetivo orientar o desenvolvimento do 

projeto com relagao as atividades de planejamento e controle durante todo o seu 

ciclo de vida. 0 documento identifica as metas a serem atingidas e pode oferecer 

uma visao geral de todas atividades, abrangendo o planejamento do escopo, 

tempo, recursos humanos, custos, qualidade, comunicagao (determinar para quem, 

quando e como as informagoes do projeto serao apresentadas), riscos e 

contratagoes. Alem do planejamento de todas essas areas, no Plano do Projeto 

tambem sao definidas as atividades para sua finalizagao. Uma das principais 

atividades dessa fase e a definigao do escopo, o que ira auxiliar a construgao da 

estrutura do projeto, ou Work Breakdown Structure (WBS). A definigao de uma 

estrutura de trabalho adequada tem um impacto significative no sucesso do projeto, 

uma vez que define todo o conjunto dos produtos de trabalho a serem produzidos 

durante o projeto, e todo o planejamento que se segue estara baseado nesta 

estrutura. 0 passo seguinte e a definigao das atividades necessarias para a 

elaboragao de cada produto de trabalho previsto, o estabelecimento de suas 

dependencias (quais atividades dependem de outras), estimativas de duragao 

destas atividades e a definigao dos recursos (profissionais que executarao as 

atividades). A definigao dos recursos sera feita a partir da identificagao de 

profissionais que tenham habilidades necessarias para a execugao das atividades. 

A partir destas definigoes, elabora-se um cronograma de atividades e recursos, que 

permitira a informagao de custos (treinamento, contratagoes, software, 

equipamentos, etc). Dessa forma, pode-se montar o orgamento do projeto e 

vinculando este orgamento com as atividades gerar o cronograma de desembolso 

do projeto. Com todas essas atividades definidas, a proxima fase e a execugao. 

A fase de execugao tem como objetivo executar o Plano do Projeto. Para 

que isso acontega o Uder do Projeto tem como atribuigoes montar as equipes de 

trabalho, distribuir as atividades para os profissionais (executores) alocados na 

fase anterior, motivar as habilidades individuais e coletivas para aumentar o 

desempenho do projeto, alocar outras atividades que julgar necessaria (utilizando 
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recursos pr6prios ou contratados), distribuir periodicamente informag6es sabre o 

projeto, estabelecer prioridades em fungao de objetivos, medir probabilidade e 

consequencias dos riscos, selecionar fornecedores, administrar contratos, obter 

cotag6es, propostas e licitag6es e avaliar o desempenho do projeto, para que este 

satisfaga os padr6es de qualidade estabelecidos pela STI. 

Durante a execugao do projeto, da-se infcio a fase de controle, na qual 

todos os elementos planejados sao monitorados para acompanhar a evolugao e 

coordenar de maneira integrada possfveis mudangas do projeto. Os executores 

das atividades geram relat6rios de desempenho (perfodo negociado com o Uder) e 

o Uder do Projeto tem como atribuig6es gerenciar a distribuigao de informag6es, 

mudangas de escopo, cronograma, custos, qualidade, riscos, recursos humanos e 

contratag6es. 

Finalmente na fase de encerramento, sao realizadas atividades de 

encerramento administrative e de contratos, que tem como objetivo liquidar os 

contratos, incluindo a resolugao de qualquer item em aberto, e entregar a demanda 

ao seu cliente. 

De forma resumida, todo PGP pode ser visualizado na FIGURA 3: 

FIGURA 3 PROCESSO GERENCIAR PROJETO -
lnicia((ao Planejamento Execu<fao Controle Encerramento 

Oportunidade de negocio • Atribu i~;oes do Uder de • Atribui~;oes do Uder de ~ Atribui~;oes do ~ Atribui~;oes do 

~ Pro jete Pro jete Uder de Uder de 

Registro da demanda ~ ~ Projeto Projeto 

~ 
Plano do Projeto: • Montar equipes de l l 

trabalho • Monitora~;ao e Prosseguimento • Escape • Encerramento 
~ •Tempo • Distribuir atividades coordena~;ao administrative 

integrada de 
Pro jete • Recursos Humanos • Estabelecer tude o que fa i • Encerramento 

~ 
prioridades planejado e de contratos 

• Custos • Disseminar tambem de • Entrega da Negocia~;ao com staff, • Qualidade i nforma~;oes passive is demanda ao cliente e areas envolvida~ 
• Selecionar 

mudan~;as cliente 
~ 

• Comunica~;ao 

L • Riscos fornecedores 

Defini~ao do Uder de 
• Contrata~;oes 

• Adrninistrar contratos 
Projeto 

• Ava liar desernpenho 

l • l ntegra~;ao 
do proj t o 

~ 
Cronograma de l atividades e recursos -

t R EPLAN EJAMENT~ D 
Fonte: Autora, 2007. 
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No PGP, existem varies participantes, ou stakeholders. Estes sao o 

patrocinador (que podem ser os gerentes de divisao), cliente (solicitante do 

projeto), usuario (quem ira utilizar o produto ou servigo gerado no projeto), 

membros da equipe (pessoas que comp6em a equipe do projeto) e o Uder de 

Projeto (no mercado e no Guia PMBOK essa func;ao corresponds a de Gerente de 

Projetos), que e considerado o principal participants. Segundo o EPT, o lfder e 

definido pela STI por criterios tais como seu conhecimento sobre gerenciamento de 

projetos, suas habilidades em gestae e relacionamento com pessoas, sua 

disponibilidade de tempo e principalmente sua motivac;ao para liderar. Portanto e 

relevante a oferta de curses ou treinamentos para tal func;ao. 0 EPT tambem 

afirma que todos os funcionarios da STI realizam ao menos curso basico para 

gerenciamento de projetos. 

As suas atividades do Uder de Projeto consistem em planejar, controlar 

(verificag6es e ag6es corretivas), coordenar, negociar com clientes, fornecedores e 

gerentes, liderar e gerenciar o inter-relacionamento da equipe do projeto, 

providenciar treinamentos especfficos caso existam necessidades e gratificar sua 

equipe por objetivos atingidos. A premissa e defender OS interesses do projeto 

diante dos clientes. Esse profissional deve possuir conhecimentos em 

gerenciamento de projetos, negociagao, planejamento, supervisao de equipes, bom 

relacionamento interpessoal e grande capacidade de comunicac;ao. 

As ferramentas utilizadas para apoiar o Uder de Projetos no PGP sao: 

Girassol: Ferramenta cujo objetivo e fazer a administrac;:ao de 

demandas, acompanhamento de Projetos e de Servic;:os. 0 

acompanhamento comec;:a desde o cadastre de uma demanda ate 

a sua conclusao. Por meio do Girassol e possfvel ver o 

planejamento preliminar de um Projeto. Durante a elaborac;ao da 

demanda, relacionam-se os dados principais que orientarao o 

Projeto com algumas estimativas. 
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Primavera: Ferramenta padrao para planejamento e controle de 

projetos na STI. Auxilia nos processos de Escopo, Tempo, Gusto e 

Recursos Humanos. Sua principal caracterfstica e ser uma 

ferramenta corporativa, ou seja, utiliza uma base de dados Cmica. 

lsso permite a visualizac;ao e acompanhamento de diversos 

projetos simultaneamente, possibilita ter um cadastro de recursos 

unico, utilizado par todos os projetos e permite ter um modelo de 

escopo geral que pode ser utilizado par qualquer projeto. 

StarTeam: Ferramenta que tem como objetivo, controlar as versoes 

dos documentos gerados durante todo o ciclo de vida dos projetos. 

Todo PGP tem auxilio do Escrit6rio de Projetos da STI (EPT). Este tem 

como objetivos estimular a cultura de GP na STI, definir e melhorar continuamente 

o processo, estabelecer e garantir padroes estabelecidos para o PGP, promover a 

comunicac;ao entre equipes de projeto e interessados, definir e monitorar 

indicadores para o processo e promover a integrac;ao "intra" e "inter" projetos. 0 

EPT tambem promove consultoria e apoio nas tecnicas de GP, capacitac;ao nas 

ferramentas do PGP e mapeamento de conhecimentos relacionados a GP na 

STI/COPEL. 

A seguir, serao apresentadas as informac;oes que nao estao em nenhum 

documento, e foram coletadas par meio de entrevista com o EPT e questionarios 

aplicados aos Uderes de Projeto. 

6.2 ANALISE DO PROCESSO GERENCIAR PROJETOS DA STI DA COPEL 

A analise do PGP foi realizada conforme as respostas obtidas nos 

questionarios aplicados aos 18 lfderes de projeto da STI/COPEL. 

Em relac;ao ao metoda que auxiliou a construc;ao do PGP, o Guia 

PMBOK, 5% (1) dos lfderes nao o conhece, 39% (7) tem conhecimento basico mas 

nunca o utilizaram, 28% (5) tem conhecimento intermediario e utilizam poucas 
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vezes e 28% (5) tem conhecimento avangado e utilizam com frequencia. Entre os 

lfderes que possuem conhecimento intermediario e avangado, 45% (8) afirmam 

que a utiliza<;ao do Guia PMBOK na elaboragao do PGP garantiu resultados 

efetivos na execugao das atividades de projeto, pais aborda todas as areas que 

sao necessarias para o seu desenvolvimento, permitindo maior controle durante 

todo processo. Um dos lfderes afirma que, as atividades de projeto nao sao 

desenvolvidas mais na base de tentativa e erro, pais as boas praticas 

apresentadas no Guia garantem um ponto de partida, o que resulta em mais tempo 

e eficiencia para executar projetos. Em contrapartida, desses lfderes, 12% (2) 

afirmam que o PMBOK e um 6timo guia, mas o gerenciamento de projetos exige 

que o lfder seja organizado, saiba negociar, comunicar, documentar, resolver 

conflitos, e outros requisitos que vao alem do PMBOK, o qual indica apenas o que 

e bam ser feito, mas nao garante que cada lfder o tara, dependendo apenas do 

bam sensa de cada um. Portanto, pode-se entender que o Guia PMBOK apresenta 

uma 6tima metodologia para o GP, mas ainda depende do ambiente que esta 

inserido, para que possa oferecer os resultados que se propoe. 

Dos lideres de projeto questionados sabre as inconsciencias do PGP, 

17% (3) garantem que o processo ainda apresenta inconsistencias, tais como: 

problemas no versionamento dos documentos dos projetos, indisponibilidade de 

recursos humanos para execugao de atividades e nao atende de maneira efetiva 

todas as areas de conhecimento que o PMBOK apresenta. Porem, cabe esclarecer 

que, em rela<;ao aos problemas de versionamento, este nao tem uma liga<;ao direta 

ao PGP, pais o responsavel par esta atividade tem o auxilio da ferramenta 

StarTeam. Portanto, uma possfvel solu<;ao, seria a oferta de treinamentos sabre a 

ferramenta, ou ate mesmo, melhoria ou adapta<;ao as necessidades dos lfderes 

quanta ao usa da ferramenta. Mesmo diante de algumas inconsistencias, os lfderes 

afirmaram que o PGP apresenta pontos positivos, como par exemplo: maior 

controle dos riscos e custos, facilidade na aloca<;ao de recursos, qualidade nos 

resultados, maior visibilidade dos projetos, melhor defini<;ao dos papeis de cada 
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integrante da equipe, identificagao da aplicagao da forga de trabalho (onde ela esta 

sendo empregada), satisfagao do cliente final, evolugao dos servigos de Tl, visao 

orientada ao objetivo final, padronizagao e documentagao das atividades de 

projeto, mais planejamento, estimativas de tempo mais pr6ximas da realidade e 

integragao das areas. 

Em relagao ao ciclo de vida estabelecido pelo PGP, 56% (1 0) If de res 

afirmam que este esta definido claramente, e apontam que de todos os processes 

deste ciclo, os que exigem mais esforgo sao o tempo, custos e alocagao de 

recursos humanos. Quante ao maier controle de recursos dos projetos, 50% 

concordam total mente, 5% (1) concord am, 5% (1) nao tem opiniao, e 40% (7) 

discordam que o PGP proporciona controle. Feita uma analise dessa questao, os 

respondentes que discordam sao aqueles que tem conhecimento basico, e nunca 

utilizam o PMBOK. Portanto, os lfderes que conhecem melhor o PMBOK, tem mais 

facilidade para identificar essa vantagem. Os mesmos lfderes que concordam 

totalmente que o PGP proporciona maier controle dos recursos, tambem tem a 

mesma opiniao sobre a redugao da probabilidade de retrabalho, enquanto 28% (5) 

nao tem opiniao e 20% (4) discordam. Sobre a identificagao dos pontes crfticos das 

atividades de projeto, 17% (3) concordam totalmente que o PGP auxilia essa 

identificagao, 33% (6) concordam, 20% (4) nao tem opiniao e 28% (5) discordam. 

Feita a mesma analise, os que concordam totalmente, sao aqueles que tem 

conhecimento avangado sobre o PMBOK, mais uma vez afirmando que os lfderes 

com esse conhecimento estao mais preparados para identificar as vantagens do 

PGP. Sobre a cultura ap6s a implantagao do PGP, 100% (18) dos lfderes 

concordam totalmente que ap6s a sua implantagao, a cultura de projetos foi 

intensificada, pois todas atividades passaram a ser analisadas em fungao de se 

tornarem projetos, e sao padronizadas e controladas conforme estabelecido pelo 

EPT. 

Sobre a oferta do curse de conhecimentos basicos sobre gerenciamento 

de projetos, os resultado obtidos nos questionarios aplicados aos lfderes nao 
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confirmam o que o EPT relatou, de que o curso e realizado par todos funcionarios 

da STI. Pais, de todos os lfderes, 5% (1) responderam que nunca fizeram o curso, 

e 28% (5) responderam que estes nao sao suficientes, afirmando que esse curso 

deveria ser mais frequents (atualizado) e diversificado, abordando assuntos como 

negociac;:ao, relac;:oes pessoais, entre outros. Essa informac;:ao pode confirmar que 

apenas a utilizac;:ao do PMBOK nao garante resultados para o gerenciamento de 

projetos, e necessaria tambem que os lfderes estejam treinados e preparados para 

tal atividade. 0 mesmo resultado ocorreu em relac;:ao aos cursos ofertados sabre as 

ferramentas do PGP, onde 45% (8) lfderes afirmam que os cursos e treinamentos 

nao sao suficientes, pais as ferramentas utilizadas sao complexas e com muitas 

func;:oes que poderiam ser utilizadas, mas nao sao ensinadas nos cursos. De todos 

participantes, apenas 5% (1) afirmaram que os cursos sao suficientes, mas e diffcil 

alocar tempo para faze-los. E 50% (9) afirmaram que os cursos sao suficientes. 

Feita uma comparac;:ao com as vantagens obtidas pela STI/COPEL com 

outras empresas, descritos no item 5.2.2, algumas delas se confirmaram ap6s 

aplicac;:ao dos questionarios. As vantagens em comum estao sublinhadas no 

QUADRO 1: 
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QUADRO 1- VANTAGENS APOS IMPLANT A AO DO GUIA PMBOK 
Vantagens de outras empresas brasileiras ap6s adoc;ao do Guia Vantagens STI/COPEL 

PMBOK 
Sim 

1 1 - Definic;:ao clara dos procedimentos, papeis e responsabilidades; x 
das areas de Tl no processo de Gerenciamento de Projetos. I 

2 - Envolvimento participative das areas usuarias e de Tl. x 

, 3 - Definic;:ao de mode los e checklists de documentac;:ao seguindo as: 
I melhores praticas de mercado para acompanhamento de controle II 

de projetos. 

4 - Projetos alinhados ao planejamento estrategico. ! 
I I 

X 

X 

tPatrocinadores mais atua~tes na gestae de projeto_s_. ___ . --+----
16 -Uderes de projeto mais capacitados. 1 

: 7 - Escrit6rio de projetos em posic;:ao estrategica na estrutura 
organizacional e reconhecido como area geradora de resultados no 
que se refere a resoluc;:ao de problemas, inovac;:ao e evoluc;:ao de . 

' • I 
negoc1os. /, 

8 - lnformac;:oes objetivas. ~ 
C--------- ----·-----------------·! ---

9 - Envolvimento das equipes. 

110 -Gestor com foco na gestae de projetos. 

~1 -Analise e identificac;:ao de atividadescrfticas. 

'Analise de riscos pontuais. 

X 

X 

-1 : 
12- Definic;:ao e acompanhamento de metas estabelecidas. h 

Nao 

X 

X 

X 

X 

13- Aperfeic;:oamento continuo da Equipe de Projetos. ------+------------x __ 
14 - Formac;:ao de gerentes de projetos. x 

15- Ampliac;:ao da probabilidade de s~c_e_s-so-no_p_ro_je-to-.-- --t X 

X 
----------·-------------·--· ----+--- ·---

17 - Reforc;:a o trabalho em equipe. 
I 

X 

118 -Permite visibilidad~ dos problemas. ·---------~-- __ x __ 
Fonte: Autora, 2007. 

Portanto, o QUADRO 1, responde a primeira questao de pesquisa, pais 
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das 18 vantagens elencadas, que derivam das experiencias consultadas, 13 foram 

identificadas como existentes no PGP, conforme entrevista com os lfderes de 

projeto da STI/COPEL. Em relagao a segunda questao de pesquisa, relativa a 

analise do PGP para identificagao de oportunidade e justificativa de demanda, a 

FIGURA 4, revela os dais momentos principais: 

FIGURA 4- SIMULA<;AO DA PROPOSTA DO EGI 

lniciat;ao Planejamento E 
- Oportunidade de neg6cio: auxilio ao .... Atribui~6es do Uder de N 
gerenciamento de informa~6es Projeto E c 
- Problema estruturado: retrabalho, ausencia • c 
ou diversidade de metodologia para Plano do Projeto: X 0 
tratamento de informa~6es, desperdfcio de • Escopo E 
material e mao-de-obra' rufdos na E N R comunica~ao e perda de informa~6es. •Tempo 

~ 
• Recursos Humanos 

• Custos 
c T R 

Registro da demanda Cria~ao de um EGI • Oualidade u R A • Prosseguimento • Comunica~ao <; 0 M 

• • Riscos E 
Projeto ( aprovado) • Contrata~6es A L • • lntegra~ao N 

Negocia~ao com staff, 0 E 
cliente e areas envolvidas T 

• 0 
Uder de Projeto definido 

Fonte: Autora, 2007. 

0 primeiro momenta, corresponde a fase de iniciagao do PGP. Neste se 

explicita a oportunidade de neg6cio, o problema estruturado e o registro da 

demanda (como forma de simulagao, foi aprovada como sendo um projeto). No 

segundo momenta, ou na segunda fase do PGP, ap6s definido o Uder do Projeto, e 
necessaria o desenvolvimento do Plano do Projeto de implantagao do EGI, que 

esta disposto no APENDICE 3, e ap6ia a proposta de implantagao do EGI. 0 Plano 
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e uma primeira versao a ser melhorada para posterior validagao, assim como as 

pr6ximas fases do PGP (execugao, controle e encerramento). 
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7 CONSIDERACOES FINAlS E FUTUROS DESDOBRAMENTOS 

A reflexao a cerca das considerag6es finais se inicia com o objetivo geral 

da pesquisa - realizar uma analise do PGP, considerando-o para construgao da 

proposta de urn Plano do Projeto para lmplantagao de urn EGI na area. 

Com vistas a realizar a analise do processo, que apoiou a construgao do 

Plano do Projeto, partiu-se em busca dos responsaveis do PGP, e dos profissionais 

que o utilizam. Par meio de pesquisa documental, entrevista e aplicagao de 

questionario, pode-se conhecer as condig6es de gerenciamento de projetos na STI. 

A partir disso foram feitas algumas considerag6es. Em relagao a questao de 

pesquisa sabre as vantagens de outras empresas brasileiras com a adogao do 

Guia PMBOK, explicitadas na literatura , a STI/COPEL, ainda nao atende a 
algumas, tais como: patrocinadores mais atuantes na gestao de projetos, lfderes de 

projeto mais capacitados, escrit6rio de projetos em posigao estrategica e 

informag6es objetivas. Porem, o PGP apresenta outras, como: mais tempo e 

eficiencia para executar projetos, facilidade na alocagao de recursos, qualidade nos 

resultados, maior visibilidade dos projetos, identificagao da aplicagao de forga de 

trabalho, evolugao dos servigos de Tl e estimativas de tempo mais pr6ximas da 

realidade. Portanto, conclui-se que sua adogao foi benefica para STI, pais garante 

a priorizagao de projetos que estejam alinhados com o planejamento estrategico da 

area. Para os lfderes de projeto, a adogao do Guia PMBOK permitiu que estes 

tenham mais tempo e eficiencia na realizagao de suas atividades, pais tem-se urn 

"caminho" a seguir. Ainda sabre o PMBOK, e possfvel afirmar que os lfderes que 

detem conhecimento avangado, identificam com mais clareza as vantagens e os 

pontos crfticos do PGP. 

Durante a analise do PGP foi possfvel responder tambem a outra questao 

de pesquisa, pais se a STI pudesse contar com urn EGI, este poderia auxiliar o 

PGP, vista que os projetos administram urn fluxo constants e intense de 

informag6es (externas e internas) durante todo o seu ciclo de vida. Assim como ele 
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consome, ele gera muita informagao de valor agregado, que acaba par se 

transformar em conhecimento e aprendizado. Dessa forma os conhecimentos 

gerados nos projetos (lig6es aprendidas), podem ser revertidos em beneffcios para 

STI, formando urn ciclo de geragao e aplicagao de conhecimento. lnfelizmente, 

essas informag6es nao recebem tratamento adequado, sendo que poderia tirar-se 

proveito dessa "transformagao da informagao", e gerar urn ambiente de 

aprendizagem organizacional, onde os projetos seriam geradores e fornecedores 

de informagao, resultado uma base de conhecimentos sabre projetos. lsto seria 

uma fonte rica de informag6es para auxiliar a obtengao de informagao, resolugao 

de problemas, criagao de novas produtos, transferemcia de tecnologias e metodos, 

visao compartilhada, boas praticas e a distribuigao de informag6es. Alem das 

propostas iniciais que o EGI apresenta, tambem teria, potencialmente, o papel de 

monitorar e suprir o PGP com informag6es de qualidade e no momenta oportuno. 

Considerando todas essas observag6es, justifica-se a criagao de urn EGI , que 

atuaria conforme a FIGURA 5: 

FIGURA 5- ATUA<;AO DO EGI 

Atua<;ao do EGI 

sox 
+ 

Cob It 
Planejamento • Organlza~lo 
11 proceaoe 
Aqulel~lo elmplementa~lo 
8procee.oe 

Entrega • Suporte 
13proce..oe 

Monltoramento 
4 procee.oe 

Fonte: Autora, 2007. 

+ 
P010 - Gerenclar projetoe 
Proceao Gerenclar 
Projetoe da STI da Copel 

PGP 
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Um dos pontes a considerar sobre os futures desdobramentos deste 

trabalho, consiste em aumentar o numero dos Uderes de Projetos entrevistados, 

pois, a amostra desta pesquisa e considerada pequena, comparada com o numero 

de lfderes existentes na area. A reaplicac;ao de um questionario mais complete 

tambem sera relevante, pois novas informac;oes foram coletadas ap6s a finalizac;ao 

da pesquisa e aplicac;ao do questionario. 

A pesquisadora esta ciente de que e precise validar o Plano do Projeto, e 

reconhece as limitac;oes, visto que esse foi desenvolvido apenas para fins 

academicos. Por tim, a autora esta convencida de que os objetivos deste trabalho 

foram atingidos, eve neste, uma oportunidade para que a STI, e ate mesmo outras 

areas de Tl, motivem-se e reconhec;am a importancia de uma unidade de 

informac;ao que possa auxilia-las em seus processes de gestae da informac;ao. 
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APENDICE 1 - Entrevista 

Entrevista para coleta de dados sabre o Processo Gerenciar Projetos 

Publico Alva: Escrit6rio de Projetos da STI da COPEL 

Prezado (a) Analista; 
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Solicito, se possfvel, a colaboragao nas respostas da presente entrevista, 

cujo objetivo e coletar dados para o trabalho de conclusao do curso de Gestao da 

lnformagao da Universidade Federal do Parana. 

A sua colaboragao nao lhe tamara mais que 40 minutes, e o usa das 

informagoes coletadas nao sera feita alem dos pretendidos par esta pesquisa. 

Garante-se, portanto, a confidencialidade e a privacidade da sua participagao. 

Atenciosamente, 

Cristiane Budziak 

UFPR- Gestao da lnformagao 

Data da participagao: _/_/_ 

1 - Em relacao ao "Processo Gerenciar Projetos" da STI da COPEL: 

a- Qual a data (aproximada) que o processo foi implantado na area? 

b - Quais necessidades foram observadas na STI para desenvolver um processo 

de gerenciamento de projetos? 

c - Foram utilizadas metodologias ou diretrizes para auxiliar o desenvolvimento do 

processo?Se sim, quais e as vantagens de cada uma? 

d- Quais sao os objetivos do processo? 



e- Quais os problemas enfrentados na implantagao do processo na area? 

f- Quais as vantagens o processo trouxe para STI? 

g - Quem sao os responsaveis pela gestao do processo? 

h- Quais atividades sao desenvolvidas no processo? 

i- 0 processo contempla o usa de ferramentas?Quais? 

j- Quais criterios sao utilizados para definir um lider de projeto? 
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I - Esses lideres realizam cursos ou treinamentos, para conhecimento ou 

aperfeigoamento de gerenciamento de projetos?Se sim, cite um curso ou 

treinamento realizado. 

2- Em relacao ao Guia PMBOK: 

a - Quais criterios foram utilizados para adogao do Guia PMBOK na construgao do 

"Processo Gerenciar Projetos" da STI da CO PEL? 

b - As boas praticas apresentadas no Guia PMBOK, realmente serviram como 

parametro para o desenvolvimento do "Processo Gerenciar Projetos" da STI da 

COPEL? 

c - Quais vantagens podem ser citadas com a adogao do Guia PMBOK para 

construgao do "Processo Gerenciar Projetos" da STI da CO PEL? 

d - 0 Guia PMBOK apresentou alguma inconsistencia que prejudicou, ou 

prejudica, o "Processo Gerenciar Projetos" da STI da CO PEL? 

e -A adogao do Guia PMBOK na construgao do "Processo Gerenciar Projetos", 

atendeu a todas necessidades da STI em relagao ao gerenciamento de 

projetos?Se nao, par que? 



APENDICE 2 - Questionario 

Questionario para coleta de dados sobre o Processo Gerenciar Projetos 

Publico Alvo: Lfderes de Projeto 

Prezado (a) Lfder de Projeto; 
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Solicito, se possfvel, a sua colaboragao nas respostas do presente 

questionario, cujo objetivo e coletar dados para o trabalho de conclusao do curso 

de Gestao da lnformagao da Universidade Federal do Parana. 

As questoes do questionario foram elaboradas com base em cases de 

empresas que tambem utilizam o Guia PMBOK como modelo de boas praticas 

para o gerenciamento de projetos em suas areas de Tl (Tecnologia da lnformagao). 

Portanto, sua colaboragao sera uma forma de confirmar se os beneffcios obtidos 

por outras empresas tambem aplicam-se ao gerenciamento de projetos na STI da 

COPEL. 

0 preenchimento deste nao lhe tamara mais que 15 minutos, e o uso das 

informagoes coletadas nao sera feita alem dos pretendidos por esta pesquisa. 

Garante-se, portanto, a confidencialidade e a privacidade da sua participagao. 

Atenciosamente, 

Cristiane Budziak 

UFPR- Gestao da lnformagao 

1 - Resoonder considerando a escala abaixo: 
11121314151 

Data da participagao: _/_/_ 

Onde: 1 - concorda total mente; 2- concorda; 3- sem opiniao; 4- discorda; e 

5 - discorda total mente 



a- 0 "Processo Gerenciar Projetos" define claramente o ciclo de vida (inicia<;ao, 

olaneiamento. execucao. finaliza<;ao e controle) de urn projeto? 
11121314151 
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b - 0 "Processo Gerenciar Projetos" permite o acompanhamento das metas 

estabelecidas oara o oroieto? 
11121314151 

c - 0 "Processo Gerenciar Projetos" define claramente os papeis e atribui<;oes de 

cada oarticioante do oroieto? 
11121314151 

d - 0 "Processo Gerenciar Projetos" refor<;a o trabalho em equipe? 
I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

e - 0 "Processo Gerenciar Projetos" garante maior controle dos recursos dos 

oroietos? 
11121314151 

f - 0 "Processo Gerenciar Projetos" identifica os pontos crfticos das atividades 

desenvolvidas durante a execu<;ao dos projetos? 
11121314151 

a - 0 "Processo Gerenciar Projetos" reduz a probabilidade de retrabalho? 
11121314151 

h - A documenta<;ao gerada pelo "Processo Gerenciar Projetos" proporciona 

melhor controle dos oroietos? 
11121314151 

i - 0 "Processo Gerenciar Projetos" proporciona alinhamento dos projetos com o 

Planeiamento Estrateaico da STI e da CO PEL? 
11121314151 
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3 - Responda livremente: 

a - Quais vantagens voce identifica no "Processo Gerenciar Projetos"? 

b - 0 "Processo Gerenciar Projetos" apresenta alguma inconsistencia?Se sim, 

qual? 

c - E possfvel afirmar que ap6s a implantagao do "Processo Gerenciar Projetos", a 

cultura em relagao a projetos foi intensificada?Por que? 

d - Os treinamentos ofertados sabre gerenciamento de projetos sao suficientes 

para realizagao de suas atividades?Se nao, por que? 

e - Os treinamentos ofertados sabre as ferramentas Girassol e Primavera, sao 

suficientes para realizagao de suas atividades?Se nao, por que? 

f - Em relagao as areas de conhecimento do "Processo Gerenciar Projetos" 

(escopo, tempo, custos, qualidade, RH, comunicagoes, riscos e aquisigoes), qual 

exige maior esforgo? 

4- Qual o seu grau de conhecimento sabre o Guia PMBOK: 

obs: assinale apenas uma. 



a- () basico: conhego, mas nunca utilizei. 

b- ( ) intermediario: conhego e utilizei poucas vezes. 

c- () avangado: conhego e utilizo com frequencia. 
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obs: Se a sua resposta anterior foi INTERMEDIARIO ou AVANCADO, par favor, 

continue respondendo o questionario. Caso a sua resposta tenha sido BASICO, a 

entrevista encerra aqui. Obrigada pela participac;ao! 

5 - Na sua opiniao, a adoc;ao das boas praticas do Guia PMBOK na construc;ao do 

"Processo Gerenciar Projetos", garante resultados efetivos nas suas atividades de 

gerenciamento de projetos? 

obs: assinale apenas uma. 

() sim 

() nao 

( ) parcialmente 

Porque? 

Obrigada pela participac;ao 
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APENDICE 3 - Plano do Projeto - lmplantac;ao do escrit6rio de Gestao da 

lnformac;ao (EGI) na STI 



Projeto 2007/nnnn 
lmplanta~ao do Escrit6rio de Gestao da 

lnforma~ao (EGI) na STI 

Plano do Projeto 
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1 INTRODUCAO 

1.1 Objetivo do documento 

• Este documento tem como objetivo orientar a execuc;:ao do projeto 
"lmplantac;:ao do Escrit6rio 

• de Gestao da lnformac;:ao (EGI) na STI", com relac;:ao as atividades de 
planejamento e controle durante todo o ciclo de vida do projeto. 

• ldentificar as metas a serem atingidas e fornecer um balizamento geral 
das atividades de gerenciamento para atingir a qualidade esperada para 
os produtos a serem gerados por este projeto. 

1.2 Referencias 

• A documentac;:ao referente a este projeto estara armazenada na 
ferramenta StarTeam. 

• A pasta de trabalho da equipe do projeto estara armazenada na Intranet 
da COPEL. 

• 0 cronograma estara armazenado na ferramenta Primavera. 

1. RESUMO EXECUTIVO 

2.1 Nome do projeto 

lmplantac;:ao do EGI na STI da COPEL 

2.2 Objetivos do projeto 

• lmplantar um Escrit6rio de Gestao da lnformac;:ao na STI. 
• Modelar e implantar o processo Gerenciar lnformac;:oes de Tl (GITI) na 

STI. 

2.3 Justificativas 

A implantac;:ao de um EGI e do processo GITI na STI pretende: 

• Auxiliar a STI na adequac;:ao as exigencias feitas pela Lei Sarbanes-Oxley 
(SOX) quanto a padronizac;:ao, documentac;:ao, organizac;:ao e monitorac;:ao de informa~ 

• Reduzir o retrabalho (correc;:ao e revisao) de documentos; 
• Padronizar a metodologia (processes e ferramentas) de tratamento 

(classificac;:ao, armazenamento e disseminac;:ao) das informac;:oes na STI; 
• Diminuir o desperdfcio de material, mao de obra e financeiro no 

tratamento de informac;:oes; 
• Reduzir rufdos na comunicac;:ao da STI com seus clientes internos, 

fornecedores e entre os departamentos e divis6es da propria STI; 
• Auxiliar em todas as etapas do ciclo de informac;:ao - produc;:ao, registro, 

aquisic;:ao, organizac;:ao, disseminac;:ao e assimilac;:ao. 

2.4 Uder do projeto 

Sera definido pela STI. 
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2.5 Patrocinador 

Sera definido pela STI. 

2.6 Escopo 

• Justificar a necessidade do EGI na STI e conseguir as aprovagoes 
necessarias; 

• lmplantar o EGI na STI; 
• Modelar e implantar o processo GITI na STI. 

2. 7 Principais produtos 

• Parecer tecnico- Viabilidade de lmplantagao do EGI na STI da COPEL 
• Plano de implantagao do EGI 
• EGI implantado 
• Processo GITI modelado e implantado 

2.8 Estimativas do projeto 

2.8.1 Atividades 

0 projeto contera as macro-atividades descritas abaixo e o prazo de execugao de 

cada uma delas sera estimado pelo lfder do projeto. 
• Justificativa e aprovagoes; 
• lmplantagao do EGI; 
• Definigao dos produtos e servigos go EGI; 
• lmplantagao do processo GITI; 
• Conclusao do projeto. 

2.8.2 Custos 

0 projeto contera os custos descritos abaixo e os mesmos serao estimados pelo 

lfder do projeto. 
• lmplantagao do EGI (adequagao espago ffsico, aquisigao de m6veis e 

equipamentos, aquisigao de computadores e ferramentas); 
• Treinamento; 
• Alocagao de recursos humanos da COPEL. 

2.9 Resumo das suposigoes e restrigoes 

2.9.1 Suposigoes 

• A implantagao do EGI e do processo GITI sera aprovado pelo Staff da 
STI; 

• Recursos financeiros serao aprovados pela STI e estarao disponfveis 
quando necessaria; 

• Recursos humanos serao aprovados e estarao disponfveis para a 
execugao do projeto. 

2.9.2 Restrigoes 
• 0 projeto se restrings ao orgamento aprovado pel a STI; 
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• 0 projeto possui um prazo aprovado pela STI para sua conclusao; 
• Os recursos humanos do projeto estao tambem alocados em outros 

projetos. 

2.1 0 Principais riscos 

• Nao aprovagao do projeto pelo Staff da STI; 
• lnconsistencia dos produtos e servigos do EGI; 
• lnexistencia de profissionais de Tl com perfil desejavel pelo EGI; 
• Resistencia dos profissionais de Tl na aceitagao do EGI. 

3 SUPOSI<;OES E RESTRI<;OES PARA EXECU<;AO DO PROJETO 

3.1 Suposigoes 

• A implantagao do EGI e do processo GITI sera aprovado pelo Staff da 
STI; 

• Recursos financeiros serao aprovados pela STI e estarao disponiveis 
quando necessaria; 

• Recursos humanos serao aprovados e estarao disponiveis para a 
execugao do projeto; 

• A STI possui um local disponivel para implantagao do EGI; 
• A STI utilizara o processo Gerenciar Projetos na implantagao do EGI na 

STI. 

3.2 Restrig6es 

• 0 projeto se restringe ao orgamento aprovado pela STI; 
• 0 projeto possui um prazo aprovado pela STI para sua conclusao; 
• Os recursos humanos do projeto estao tambem alocados em outros 

projetos; 
• Dificuldade na contragao de treinamento qualificado em Gestao da 

lnformagao; 
• A STI nao possui um lider de projeto com conhecimento especifico em 

Gestao da lnformagao. 

4. PLANEJAMENTO DO PROJETO 

4.1 Periodicidade de revisao do plano do projeto 

Este plano sera revisado no minimo uma vez par mes ou sempre que o lider do 

projeto julgar necessaria. 

4.2 Planejamento do Escopo 

4.2.1 Escopo 

Preveem-se quatro fases na execugao deste projeto: 
FASE 1 - Justificar a necessidade do EGI na STI e conseguir aprovag6es necessarias 
FASE 2 - Elaborar plano de implantagao e lmplantar o EGI na STI 
FASE 3 - Modelar e implantar o processo GITI na STI 
FASE 4 - Encerramento do projeto 



Pa
re

ce
r T

ec
ni

co
 . 

V
la

bl
lld

ad
e 

de
 

h
n
p
l
a
n
t
a
~
i
i
o
 d

o 
EG

I 
A
p
r
e
s
e
n
t
a
~
a
o
 d

o 
P a

re
ce

r T
 ec

nl
co

 
pa

ra
 S

TI
 

A
co

m
pa

nh
am

en
to

 
do

 a
ce

lt
e 

Ap
r·o

va
fS

o 
e 

f
o
r
m
a
l
l
z
a
~
3
o
 d

o 
pr

oj
et

o 

tr
ei

na
m

en
to

 

l
m
p
l
a
n
t
a
~
i
o
 d

o 
EG

I 
na

 S
TI

 d
a 

Co
 p

el
 

F
o
r
m
a
l
l
z
a
~
o
 d

o 
EG

I 
na

 S
TI

 
Pa

le
st

ra
 d

e 
D
i
v
u
l
g
<
l
~
O
 d

o 
EG

I 

C
ro

no
gm

m
a 

A
na

lis
e 

de
 

lm
pa

ct
o 

Pl
an

o 
de

 
C
o
m
u
n
l
c
a
~

<l
O 

R
el

at
or

lo
 d

e 
A

co
m

pa
nh

am
en

to
 

do
 P

ro
je

to
 

R
el

at
or

lo
 d

e 
E

nc
em

un
en

to
 d

o 
Pr

oj
et

o 

-(1) ......
 

......
 

Q.
l 3 (1
) :::J
 -Q.l -u
 

......
 3"
 

Q.
l < (1
) ......
 p> 

~
 

N
 

N
 

)>
 

:!
 

rr
 

Q.
l 

OJ
 

x· 
(/

) 
0 

I 
Q.

l 

~ 
:!

 
OJ

 
~
 

(/
) 

to
 

-o
 

......
 

Ci3
 

0 -o
 

Ill
 

0 
~
 

U
l 

g. 
-Q.l 

~ 
-o

 
Q.

l ......
 

C
/) 

Q.
l 

......
 

0 
2 

-o
 

('
) 

......
 

c: 
.Q

. 
(1

) 
Ci3

 
-0 

.....
... 

)>
 

m
 

U
l -

3 
......

 c 
(1

) 
-

U
l 

c 
3 

...., Q.
l 

Q.
l 

)>
 

U
l 

:::J
 

(1
) 

~
 

...., 
_

, 
Q.

l' 
-

()
 

o·
 

......
 

Q.
l 

o;·
 

c.
 

c.
 

0 
Q.

l 
-u

 
(1

) 
...., 

3 
.Q

. 
(1

) 
Q.

l 
-

:::J
 
~
 

- 0.: Q.
l 

-o
 

0 ...., 3 (1
) a· c.
 

0
\ 

Q.
l 

0
0

 



69 
4.2.3 Entregas - Produtos 

Os produtos abaixo serao criados e mantidos por meio da ferramenta Girassol: 

• Aprovac;;oes 
Parecer Tecnico- Viabilidade de lmplantac;;ao do EGI na STI da COPEL 

- Apresentac;;ao sobre o Parecer Tecnico para Staff (superintendente e gerentes) 
da STI 

- Aprovac;;ao do projeto 
• Escrit6rio de Gestao da lnformac;;ao 

Plano de implantac;;ao do EGI na STI 
Plano de treinamento dos profissionais do EGI 
Profissionais do EGI treinados 
Plano de adequac;;ao do local ffsico do EGI 

- Local ffsico do EGI adequado 
EGI formalizado e implantado 

• Processo Gerenciar lnformac;;oes de Tl 
Plano de modelagem e implantac;;ao do processo GITI 
Processo GITI modelado 
Processo GITI implantado 

• Contratac;;oes 
Edital para aquisic;;ao de treinamento para os profissionais do EGI 
Processo licitat6rio conclufdo 

- Contrato de treinamento assinado 
Profissionais do EGI treinados 

• Gerenciamento do Projeto 
Plano do Projeto 

- Cronograma 
Plano de Comunicac;;ao 
Relat6rios de Acompanhamento 
Relat6rio de Encerramento 

4.2.4 Outras considerac;;oes 

• Qualquer alterac;;ao de escopo, prazos ou requisitos deverao refletir neste 
planejamento, podendo alterar o cronograma do projeto. 

• Mudanc;;as de escopo deverao ser aprovadas pelo Patrocinador do projeto, atraves 
de relat6rio onde constem os impactos de tempo e custo da alterac;;ao. 

• Solicitac;;oes de novos requisitos, ou de alterac;;oes dos requisitos existentes, podem 
representar alterac;;ao no escopo do projeto, portanto, estarao sujeitas a analise de 
escopo e eventuais alterac;;oes de custo no projeto provenientes da alterac;;ao. 

• As alterac;;oes de escopo deste projeto serao custeadas pelo orc;;amento aprovado 
para o mesmo. 

• 0 responsavel pelo gerenciamento deste escopo e o lfder do projeto. 

4.3 Planejamento do tempo 

• As alterac;;oes nos prazos deverao ser comunicadas, em um prazo maximo de dois 
dias, ao lfder do projeto. 

• Os custos decorrentes de alterac;;oes no tempo deste projeto serao cobertos pelo 
orc;;amento aprovado para o mesmo. 
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• A tabela abaixo e sugerida para registro das estimativas de datas de cada fase do 

projeto. Detalhes sobre estes prazos e atividades serao elaborados pelo lider do 
projeto e registrados na ferramenta Primavera: 

FASES DO PROJETO DATA INfCIO DATA FIM STATUS 
FASE 1 
FASE 2 
FASE 3 
FASE4 

• 0 responsavel pela monitoragao e controle de tempo eo lider do projeto. 

4.4 Planejamento dos recursos humanos 

Os recursos humanos previstos para execugao do projeto estao descritos na figura 

abaixo e deverao ser negociados pelo lider do projeto junto aos seus Gerentes de 

Recursos. 

4.4.1 Equipe do projeto 

Planejament 
0 

LIDER PROJETO 

I 
I I I I I I 

Gestae de Comunicac;ao Adequac;ao da 
lnformac;iies infra-estrutura 

Nome Nome Nome 
(Suporte) Nome (Gestae de Tl) (Gestae de Tl) 

Nome Nome! Nome (Gestae de Tl) Nome Coordenac;ao + 
(Servic;os) (Gestae de Tl) Processo de (Infra de Tl) Geral Nome 

Nome + aquisic;iies + Modelagem e (EPS) 
(Sistemas) Nome Nome implantac;ao do Elabora~fao e 

Nome (Equipe Seg.) Nome (Infra Basica) processo GITI execuc;ao do 
(Prodw;;ao) Equipe Apoio (Gestae de Tl) Plano de 

4.4.2 Estrutura organizacional do projeto 

Depois de negociados e definidos os nomes dos profissionais que integrarao a 

equipe do projeto, sugere-se o preenchimento da tabela abaixo: 
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Fun gao Nome do Profissional Area Ramal 

Uder do projeto 

Equipe de apoio 

Gestao de lnforma<;6es 

Processo de aquisig6es 

Adequagao infra-estrutura 

Modelagem do EGI 

lmplantagao do EGI 

Comunicagao 

4.4.3 Interfaces externas a equipe do projeto 

Fungao Nome do Profissional Area Ramal 

Patrocinador do projeto 

Cliente principal 

Gerente de Recursos 

Fornecedor de treinamento 

4.4.4 Plano de gerenciamento dos recursos humanos 

• Equipes 
As equipes serao compostas por profissionais da STI nas diversas 
especialidades necessarias ao projeto. 

- A formagao e manutengao das equipes serao negociadas com os Gerentes de 
Recursos da STI, bern como, a quantidade de horas de cada integrante 
dedicadas ao projeto. 
Se houver necessidades de envolver profissionais de outras areas da COPEL, 
sera negociado com o Gerente de Recursos daquela area. 
0 trabalho de cada integrante da equipe sera avaliado mensalmente pelo llder 
do projeto durante reuniao mensa! de acompanhamento. 

• Treinamento 
Sera efetuado o levantamento necessaria para o treinamento dos profissionais 
alocados ao projeto e as datas previstas para sua execugao. 

- Serao negociados junto ao fornecedor do treinamento datas, perfodos e 
quantidade de profissionais que participarao dos cursos. Os treinamentos 
necessarios estarao especificados no edital de aquisigao. 

• 0 responsavel pela monitoragao e controle dos recursos humanos e o lfder do 
projeto . 

• 
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4.5 Planejamento dos custos 

0 custo total estimado do projeto e de R$ _._._, sendo que a tabela abaixo 

mostra os itens, custos e a data de desembolso prevista: 

ITEM CUSTO DESEMBOLSO 

Adequagao espago ffsico R$ 

Aquisigao de m6veis R$ 

Aquisigao equipamento de telefonia R$ 

Aquisigao de equipamentos de Tl R$ 

Aquisigao de softwares R$ 

Alocagao de mao de obra interna R$ 

Aquisigao de treinamento R$ 

CUSTO TOTAL ESTIMADO R$ 

• As estimativas para alocagao de recursos humanos internos levarao em conta as 
seguintes premissas: 

Doze (12) meses = Duzentos e sessenta e cinco (265) dias uteis de trabalho 
- Um (1) dia = Sete (7) horas uteis de trabalho 

Uma (1) hora de trabalho = R$ 50,00 (custo media STI) 
• Sera feito um fechamento contabil do projeto par FASE, comparando os custos 

realizados com os custo planejados e ajustando o orgamento se necessaria. 
• Caso o custo acumulado do projeto ultrapasse uma variagao de 20% do valor 

previsto, para cima ou para baixo, o Staff da STI sera notificado formalmente pelo 
lfder do projeto. 

• Sempre que alteragao de escopo ou de qualquer outro elemento do projeto 
provocar uma alteragao no custo estimado, o Staff da STI sera informado 
formalmente pelo lfder do projeto. 

• As necessidades de investimento ou capital nao prevista no plano, serao discutidas 
em reuniao de Staff da STI, para uma tomada de decisao. 

• 0 profissional responsavel pela monitoragao e controle de custos e o lfder do 
projeto. 

4.6 Planejamento da qualidade 

• A qualidade do projeto sera avaliada ao termino de cada FASE, durante reuniao 
agendada pelo lfder do projeto com a Equipe de Garantia da Qualidade. Neste 
momenta sera avaliada a qualidade dos produtos gerados naquela fase, quanta ao 
atendimento dos requisitos negociados junto ao Patrocinador do projeto. 

• As alteragoes no projeto motivadas pela garantia da qualidade serao custeadas 
pelo orgamento do projeto aprovado pelo Staff da STI. 

• Os treinamentos contratados junto a fornecedor externo, serao avaliados par meio 
de formulario anexado ao edital de aquisigao do servigo. 

• 0 responsavel pela monitoragao e controle da qualidade do projeto e o lfder do 
projeto. 

4. 7 Planejamento da comunicagao 



• 

• 
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Sera feito um acompanhamento durante todas as FASES do projeto, para que as 
datas programadas sejam cumpridas e toda informagao relevante seja divulgada 
aos interessados. 
A analise dos stakeholders do projeto, sera feita por meio de tabela similar a exibida 
abaixo, a qual devera estar armazenada na ferramenta StarTeam: 

Stakeholder Categoria Comprometimento Prioridades e Podere 
e suporte comportamento influencia 

Fulano de Tal Patrocinador 

A analise das mensagens a serem enviadas para os stakeholders, sera feita por 
meio de tabela similar a exibida abaixo, a qual devera estar armazenada na 
ferramenta StarTeam: 

Stakeholder Categoria Prop6sito da Ferram. de Responsavel Periodi Custo 
Comunica~;ao pela a~;ao cidade mensagem 

Fulano de Tal Patrocinador 

• Visando facilitar a comunicagao entre os integrantes da equipe do projeto, sera 
utilizado o correio eletronico interno da COPEL (Lotus Notes). 

4.7.1 Comunicagao com clientes 

A comunicagao com os clientes do projeto sera realizada: 

• Por meio de correio eletronico interno (chave Projeto EGITI) - Repasse de 
informag6es oficiais sabre o projeto; 

• Por meio de reuni6es formais - Onde participarao o lider do projeto, profissionais 
convidados e representantes dos clientes. As reuni6es ocorrerao bimestralmente ou 
quando necessaria, em data a ser agendada pelo lider do projeto; 

• Seminarios Tecnicos - Divulgagao de novas tecnologias e do novo conceito de 
trabalho implantado na STI da COPEL. 

4.7.2 Comunicagao com tornecedores 

A comunicagao com os fornecedores do projeto sera realizada: 

• Por meio do lider do projeto - Este repassara as informag6es oficiais sabre o 
projeto e tara solicitagao de propostas e outras informag6es importantes para o 
projeto; 
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• Por meio de reunioes de trabalho - Agendadas pelo lider do projeto, o qual 

convocara os profissionais do projeto de acordo com o assunto tratado. 

4.7.3 Comunica<;:ao como Staff da STI 

A comunicagao com o Staff da STI sera realizada por meio de reunioes formais 

agendadas pelo lider do projeto e profissionais convidados. Estas reunioes ocorrerao 

bimestralmente ou quando necessaria. 

4.7.4 Reunioes com a equipe do projeto 

A comunicagao com a equipe do projeto sera realizada: 

• As reunioes de trabalho acontecerao sempre que necessarias e serao agendadas 
pelo lfder do projeto; 

• Sera de responsabilidade do lfder do projeto: 0 ritmo de trabalho, a definigao das 
atividades executadas, a sequencia e prioridade, o armazenamento e organiza<;:ao 
de toda a documenta<;:ao gerada. 

4.7.5 Ata das reunioes 

As atas das reunioes deverao ser armazenadas na ferramenta StarTeam e possuir 

no mfnimo os seguintes dados: 
Data, hora, local e participantes; 

- 0 que foi discutido na reuniao; 
- Atividades em atraso, com responsavel, suas causas e providencias; 

Data prevista da proxima reuniao. 

4.7.6 Relat6rio de Acompanhamento 

0 relat6rio de acompanhamento sera elaborado mensalmente pelo lfder do projeto 

e contera todas as atividades executadas pela equipe do projeto no ultimo mes. Este 

relat6rio sera armazenado na ferramenta StarTeam. 

0 responsavel pela monitora<;:ao e controle da comunica<;:ao e o lfder do projeto. 

4.8 Planejamento dos riscos 

• A possibilidade de ocorrencia dos riscos previstos devera ser avaliada 
periodicamente pelo lfder do projeto. Ao ser identificado um risco, este devera ser 
reportado para a equipe do projeto, bem como para o Patrocinador do mesmo, e 
agoes deverao ser executadas para elimina<;:ao ou atenua<;:ao do mesmo. 
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• Os riscos nao previstos no plano do projeto serao analisados pela equipe do projeto 

e dependendo do impacto, serao definidos ac;6es de extinc;ao ou mitigac;ao do 
mesmo, ou ate mesmo de encerramento do projeto com o aval do Patrocinador. 

• A eliminac;ao dos riscos sera custeada pelo orc;amento do projeto, aprovado pelo 
Staff da STI. 

• A analise dos riscos sera feita por meio de tabelas similares as exibidas abaixo, a 
qual devera estar armazenada na ferramenta StarTeam: 

Risco Categoria Probabilidade Prioridade lmpacto 
(%) (R$) 

Risco Categoria Estrategia Custo 

0 responsavel pela monitorac;ao e controle de riscos eo lfder do projeto. 

4.9 Planejamento das contratac;6es 

• As aquisic;6es necessarias para o projeto serao efetuadas por meio de edital de 
licitac;ao - pregao presencia!, seguindo a lei 8666/93 e os documentos especfficos 
elaborados pela Area de Compras da COPEL. 

• 0 que esta sendo contratado, bem como os prazos de entrega e pagamento, 
estarao descritos no edital de licitac;ao. 

0 responsavel pela monitorac;ao e controle das contratac;oes e o lfder do projeto. 

5. ENCERRAMENTO DO PROJETO 
• 0 projeto sera encerrado ap6s obtenc;ao do aceite formal do Patrocinador, pelo 

lfder do projeto, de todos os produtos gerados nos mesmo. 
• Sera feita uma avaliac;ao, por parte do Escrit6rio de Projetos, da gerencia do 

projeto, verificando as atividades bem sucedidas e os fatos que desviaram o projeto 
do seu planejamento. 

• Sera elaborado, pelo lfder do projeto, um relat6rio de encerramento do projeto 
contendo as informac;6es mais relevantes. Este relat6rio devera conter 
basicamente: 
- As entregas efetuadas; 
- A execuc;ao e gerenciamento do projeto; 
- As lic;6es aprendidas; 
- Sugest6es e melhorias. 

• Os resultados serao divulgados atraves de apresentac;6es e/ou seminario, com o 
objetivo de trocar informac;6es com outros profissionais sobre o aprendizado obtido. 

• Sera feita uma reuniao para encerramento oficial, envolvendo todos os 
stakeholders do projeto. 
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0 responsavel pel a reuniao e pelo relat6rio de encerramento e o Uder do Projeto. 

6. PLANEJAMENTO DA AVALIACAO DE SUCESSO DO PRODUTO DO PROJETO 

• A avaliagao sera feita durante a execugao de cada FASE contemplando todas as 
atividades, mas considerando principalmente a funcionalidade do EGI e a qualidade 
do processo GITI, seus beneffcios, os impactos percebidos e principalmente a 
satisfagao do cliente. 

• No final de cada FASE de implantagao sera efetuada uma avaliagao do sucesso do 
projeto, atraves de um parecer tecnico e dependendo do resultado, serao tomadas 
ag6es de melhoria. 

0 responsavel pela avaliagao de sucesso dos produtos do projeto e elaboragao do 

parecer tecnico e o Uder do Projeto. 

7. MONITORACAO E CONTROLE DO PROJETO 

Aqui serao registradas todas as mudangas ocorridas no projeto (hist6rico) e seus 

impactos nas diversas disciplinas. 

7.1 Gerenciamento do escopo 

• Dia I Mes I Ana- lnfcio do projeto. 

7.2 Gerenciamento do tempo 

• Dia I Mes I Ana - lnicio do projeto. 

7.3 Gerenciamento dos recursos humanos 

• Dia I Mes I Ana- lnicio do projeto. 

7.4 Gerenciamento dos custos 

• Dia I Mes I Ana- lnicio do projeto. 

7.5 Gerenciamento da qualidade 

• Dia I Mes I Ana- lnfcio do projeto. 

7.6 Gerenciamento da comunicagao 

• Dia I Mes I Ana - lnicio do projeto. 

7.7 Gerenciamento dos riscos 

• Dia I Mes I Ana - lnicio do projeto. 

7.8 Gerenciamento das contratag6es 

• Dia I Mes I Ana- lnicio do projeto. 
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0 responsavel pelo registro destas informag6es e 0 lider do projeto e sera feito 

sempre que algum fato relevante acontecer durante a execugao do projeto. 
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ANEXO A- Para urn projeto eficaz e estrategias consolidadas 

Para urn projeto eficaz e estrategias consolidadas - 14/08/07 - COPEL On-line 

Qual gerente ou empresa nao gostaria de ter melhor controle e urn acompanhamento 
eficaz de seus projetos? Uma grande empresa como a COPEL, precisa de instrumentos 
que possam se samar aos esfon;:os para alcangar seu objetivo estrategico por meio do 
Planejamento Empresarial. 

Assim, gerenciar melhor os projetos e urn dos caminhos para conquistar resultados e, por 
isso, a COPEL esta adotando a metodologia do Project Management Institute (PMI), urn 
dos mais conceituados institutos mundiais sabre essa ciencia. Daqui para frente, todos os 
projetos em todas as areas e diretorias da Companhia, deverao estar dentro destas 
metodologias que ja sao amplamente utilizadas na Superintendencia de Tecnologia da 
lnformagao e na Distribuigao. "Estamos estendendo a metodologia de Gerenciamento de 
Projetos as demais areas porque agora e uma diretriz corporativa da COPEL que todos os 
projetos sejam gerenciados desta maneira", explica Andre Luis de Castro David, 
atualmente gerente da area de assuntos tarifarios e que iniciou a montagem do escritorio 
de porjetos da DOl alem de ter ministrado curso de gerenciamento de projetos a a mais de 
400 copeianos nos ultimos 3 anos. 

As principais falhas dos projetos ate entao estavam no fato de nao apresentarem os 
beneffcios e indefinigao do escopo ou objetivo que por conseqOencia comprometia os 
prazos e a vitalidade dos projetos. "A fase atual da COPEL exige que os projetos tenham 
alinhamento as estrategias do Planejamento, s6 assim conseguiremos alcangar os 
resultados esperados pela diregao". Nos dias 15, 16 e 20, 21 de agosto havera urn curso 
sabre essa metodologia as areas meio da empresa, principalmente DGC, DGT, DFI e PRE. 
A abertura do curso sera feita pelo diretor de Finangas e Relagoes com lnvestidores, Paulo 
T rompczynski. 

A principal ligao das empresas que ja aplicaram esta metodologia e clara: fazer urn 
planejamento bern feito para executa-lo de forma mais acertada, ou seja, buscar o 
resultado tendo o acompanhamento eficaz dos projetos. Urn born exemplo disso sera o 
programa de Revisao Tarifaria da COPEL que comega ja na semana que vern e envolve 
sete grandes projetos, que serao desenvolvidos e acompanhados dentro dessa filosofia. A 
Revisao Tarifaria e uma modalidade aplicada pela Aneel nas empresas a cada quatro anos 
para rever processos e definir as tarifas de energia. 

Fonte: Intranet da COPEL 
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ANEXO B - Estrutura CO BIT©- Processes de Tl 

Estrutura do CO BIT©- Processos de Tl 

Planejamento e Organiza.;ao 

PO 1 - Definir Plano Estrategico de Tl: tem como objetivo promover o balanceamento entre as 
oportunidades de Tl e os requisites do neg6cio, bem como garantir sua futura utilizac;ao, atraves de 
um processo de planejamento estrategico atuando em intervalos regulares para dar sustentac;ao 
aos pianos de Iongo prazo; e o desdobramento peri6dico em pianos operacionais estabelecendo de 
maneira clara e concreta as metas de curto prazo (segundo o modelo COBIT©). 

PO 2- Definir Arquitetura de lnformac;ao: tem como objetivo otimizar a organizac;ao dos sistemas de 
informac;ao, atraves da criac;ao e manutenc;ao de um modelo de informac;ao de neg6cio e da 
garantia de que sistemas apropriados sao definidos para otimizar 0 uso destas informac;oes 
(segundo o modelo COBIT©). 

PO 3 - Determinar Direc;ao Tecnol6gica: tem 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 um 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 (segundo o modelo COBIT© 

PO 4- Definir Organizac;ao e Relacionamentos de Tl: Tem como objetivo entregar os servic;os de Tl 
corretos, atraves da organizac;ao com RH e habilidades ajustados aos papeis e responsabilidades 
definidos e comunicados, alinhada com o neg6cio e que facilite a estrategia e provenha uma direc;ao 
efetiva e controle adequado (segundo o modelo COBIT©) 

PO 5 - Gerenciar lnvestimentos de Tl: tem como objetivo garantir fundos e controlar o desembolso 
de recursos financeiros, atraves do estabelecimento de investimento peri6dico e orc;amento 
operacional aprovado pelo neg6cio (segundo o modelo COBIT©) 

PO 6 - Comunicar Metas e Direcionamentos Gerais: tem como objetivo garantir ao usuano 
consciencia e entendimento dessas metas, atraves de polfticas estabelecidas e comunicadas para a 
comunidade de usuaries; alem disso, padroes necessitam ser estabelecidos para traduzir as opc;oes 
estrategicas em regras praticas e uteis ao usuario (segundo o modelo COBIT©) 

PO 7 - Gerenciar Recursos Humanos: tem como objetivo prover e manter uma forc;a de trabalho 
motivada e competente e maximizar as contribuic;oes pessoais aos processes de Tl, atraves de 
praticas de gerenciamento de pessoal s61idas, justas e transparentes para recrutar, contratar, 
compensar, treinar, avaliar, promover e demitir (segundo o modelo COBIT©) 

PO 8 - Garantir Conformidade com Requisites Externos: tem como objetivo atender as obrigac;oes 
legais, regulamentarias e contratuais, atraves da identificac;ao e analise dos requisites externos que 
geram impacto na Tl, e da tomada das medidas apropriadas para se manter em conformidade 
(segundo o modelo COBIT©) 

PO 9- Avaliar Riscos: tem como objetivo suportar as decisoes gerenciais na busca dos objetivos de 
Tl e responder as ameac;as pela reduc;ao de complexidade, aumento da objetividade e identificac;ao 
dos fatores de decisao importantes, atraves do empenho da organizac;ao em identificar e analisar 
impactos de Tl, envolvendo func;oes multi-diciplinarias e considerando medidas efetivas de custo 
para mitigar riscos (segundo o modelo COBIT©) 

PO 10- Gerenciar Projetos: Tem como objetivo estabelecer prioridades, entregar os projetos em dia 
e dentro do orc;amento, atraves identificac;ao e priorizac;ao pela organizac;ao dos projetos alinhados 
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com o plano operacional e a ado9ao e aplica9ao de tecnicas de gerencia de projetos s61idas para 
cada projeto empreendido (segundo o modelo COBIT©). 

PO 11 - Gerenciar Qualidade: tem como objetivo atender os requisites dos clientes de Tl, atraves 
do planejamento, implementa9ao e manuten9ao de sistemas e padroes de gerencia da qualidade 
provendo produtos definidos e responsabilidades explfcitas para as distintas fases de 
desenvolvimento (segundo o modelo COBIT©) 

Aquisi~ao e Desenvolvimento 

AI 1 - ldentificar Solu9ao de Tl: tem como objetivo garantir uma solu9ao efetiva e eficiente para 
satisfazer os requisites dos usuaries, atraves da identifica9ao e analise clara e objetiva das 
alternativas disponfveis no mercado, medidas contra os requisites dos usuaries (segundo o modelo 
COB IT©) 

AI 2 - Prover e Manter Aplicativos de Software: tem como objetivo prover fun96es automatizadas 
que efetivamente suportem o processo de neg6cio, atraves da defini9ao de declara96es especificas 
de requisites operacionais e funcionais, e uma fase de implementa9ao com produtos definidos 
(segundo o modelo COBIT©) e AI 5 - Tem como objetivo verificar e confirmar que a solu9ao esta 
ajustada para o prop6sito previsto, atraves da realiza9ao da instala9ao, migra9ao, conversao e 
plano de aceitagao bem formalizado (segundo o modelo COBIT©) 

AI 3 - Prover e Manter lnfra-estrutura tecnol6gica: tem como objetivo prover as plataformas 
apropriadas para suportar as aplicagoes de neg6cio, atraves da aquisigao de hardware adequado, 
padronizagao de software, avaliagao do desempenho de hardware e software, e administragao 
consistente dos ambientes (segundo o modelo COBIT©). 

AI 4- Prover e Mater Documentagao: tem como objetivo garantir o uso apropriado das aplicagoes e 
das solugoes tecnol6gicas colocadas em operagao, atraves de uma abordagem estruturada para o 
desenvolvimento do usuario e manuais de procedimentos operacionais, requisites de servigo e 
materiais de treinamento (segundo o modelo COBIT©). 

AI 5 - lnstalar e Certificar sistema: tem como objetivo verificar e confirmar que a solugao esta 
ajustada para o prop6sito previsto, atraves da realizagao da instalagao, migragao, conversao e 
plano de aceitagao bem formalizado (segundo o modelo COBIT©). 

AI 6 - Gerenciar Mudangas: tem como objetivo minimizar a probabilidade de interrupgao, de 
alteragoes nao autorizadas e de erros, atraves de um sistema de gerenciamento que providencie a 
analise, implementagao e manutengao de todas as mudangas solicitadas considerando a infra-
estrutura de Tl existente (segundo o modelo COBIT©). 

Entrega e Suporte 

OS 1 - Oefinir e Manter Nfveis de Servigo: tem como objetivo estabelecer um entendimento comum 
do nfvel de servigo requerido, atraves do estabelecimento de acordos de nfvel de servigo que 
formalize os criterios de desempenho contra os quais a quantidade e qualidade do servigo sera 
medida (segundo o modelo COBIT©) 

OS 2 - Gerenciar Servigos de Terceiros: tem como objetivo garantir que os papeis e as 
responsabilidades dos terceiros estejam claramente definidos, aderentes e estaveis de modo a 
satisfazer os requisites, 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 
organizagao (segundo o modelo COBIT©). 

OS 3 - Gerenciar Oesempenho e Capacidade: tem como objetivo garantir que a capacidade 
adequada esta disponfvel e que seu uso e otimizado para atender as necessidades de desempenho 
requeridas, atraves da colegao e analise de dados e do relato sobre o desempenho dos recursos, 
tamanho das aplicagoes e demanda de carga (segundo o modelo COB IT©) 

OS 4 - Garantir Servigo lninterrupto: tem como objetivo garantir que os servigos de Tl estejam 
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disponiveis como requerido e garantir um impacto mm1mo no negoc1o na eventualidade de 
interrupgao, atraves da existencia de um plano de alta disponibilidade que seja operacional e 
testado e que esteja alinhado com o plano de alta disponibilidade global dos neg6cios e seus 
requisites (segundo o modelo COBIT©). 

OS 5 - Garantir Seguranga dos Sistemas: tem como objetivo salvaguardar informag6es contra usos 
nao autorizados, revelagao ou modificagao, destruigao ou perda, atraves de controles de acesso 
16gico que garanta que o acesso aos sistemas, dados e programas seja restrito a usuarios 
autorizados (segundo o modelo COBIT©). 

OS 6 - ldentificar e Alocar Custos: tem como objetivo garantir uma correta consciencia dos custos 
atribuidos aos servigos de Tl, atraves de um sistema de apropriagao de custos que garanta que os 
custos sejam registrados, calculados e alocados no nivel de detalhe requerido e no servigo 
realmente oferecido (segundo o modelo COBIT©). 

OS 7 - Treinar Usuarios: tem como objetivo garantir que os usuarios estejam fazendo o uso efetivo 
da tecnologia e estejam conscientes dos riscos e responsabilidades envolvidas, atraves de um 
plano de desenvolvimento e treinamento amplo (segundo o modelo COBIT©). 

OS 8- Auxiliar e Orientar Clientes: tem como objetivo garantir que qualquer problema experienciado 
pelo usuario seja apropriadamente resolvido, atraves de uma facilidade de "help-desk" que 
providencie o suporte e atendimento de nivel 1 (segundo o modelo COBIT©). 

OS 9 - Gerenciar Configuragao: tem como objetivo considerar para todos os componentes de Tl a 
prevengao de alteragoes nao autorizadas, a verificagao da existencia fisica e a disponibilizagao de 
uma base para uma gerencia de mudangas consistente, atraves de controles que identificam e 
registram todos os ativos e suas localizag6es fisicas, e de um procedimento de verificagao regular 
que confirma suas existencias (segundo o modelo COBIT©). 

OS 10 - Gerenciar Problemas e lncidentes: tem como objetivo garantir que problemas e incidentes 
sao resolvidos, e a causa e investigada para prevenir novas ocorrencias, atraves de um sistema de 
gerenciamento de problemas que registra e acompanha todos os incidentes (segundo o modelo 
COB IT©). 

OS 11 - Gerenciar Oados: tem como objetivo garantir que os dados permanecem completos, 
acurados e validos durante sua entrada, atualizagao e armazenamento, atraves de uma 
combinagao efetiva de controle sobre as operag6es de Tl (segundo o modelo COBIT©) 

OS 12 - Gerenciar lnstalag6es: tem como objetivo prover um ambiente fisico confiavel que proteja 
os equipamentos de Tl e as pessoas contra perigos naturais ou nao (humanos), atraves de 
controles fisicos e ambientais satisfat6rios que sejam regularmente revisados para um 
funcionamento apropriado (segundo o modelo COBIT©). 

OS 13- Gerenciar Operag6es: tem como objetivo garantir que fungoes de suporte de Tl importantes 
sejam executadas regularmente e em uma maneira ordenada, atraves de uma programagao das 
atividades de suporte que registre e torne clara a realizagao de todas as atividades (segundo o 
modelo COBIT©) 

Monitorac;:ao 

M1 - Monitorar Processos: tem como objetivo garantir o atingimento do conjunto de objetivos de 
desempenho dos processos de Tl, atraves da definigao dos indicadores de desempenho relevantes, 
dos relatos sistematicos e peri6dicos de desempenho e da pronta agao sobre os desvios 
identificados (segundo o modelo COBIT©). 



82 
M2 - Avaliar adequac;ao: tem como objetivo garantir atingir o conjunto de objetivos de controle 
internos dos processes de Tl, atraves do compromisso de monitorar o controle interno, avaliar sua 
efetividade, e relata-los regularmente (segundo o modelo COBIT©) 

M3 - Obter garantia lndependente: tem como objetivo incrementar a seguranc;a e a confianc;a para 
a organizac;ao, para os clientes e para os terceiros, atraves de revisoes independentes de garantia 
efetuadas em intervalos regulares (segundo o modelo COBIT©). 

M4 - Prover Auditoria lndependente: tem como objetivo incrementar os niveis de confianc;a e os 
beneficios a partir do aconselhamento de melhores praticas, atraves de auditorias independentes 
efetuadas em intervalos regulares (segundo o modelo COBIT©). 

Fonte: Intranet da COPEL 


