
Gestão de Processos e Projetos

Agência Nacional de 
Telecomunicações



Estratégia de Sensibilização

Imaturidade em Gestão por Processos

20% dos problemas são técnicos

80% são humanos



Projeto de Reestruturação

 Projeto de Reorganização com a finalidade de modernizar a estrutura
administrativa da Agência para adequá-la ao cenário de convergência
tecnológica e ampliar a eficiência da Agência na regulação e na
fiscalização dos serviços de telecomunicações;

 Respaldo legal;



Premissas da Reorganização

 Modernização da estrutura da Agência, adequando-a a convergência
tecnológica;

 Divisão das competências da Agência por “processos” e não mais por
“serviços”;

 Alocação das principais competências da Agência em Superintendências
diferentes, para que haja uma desconcentração do poder decisório;

 Criação de mecanismos para aperfeiçoar a interação entre as
Superintendências.



Desafios

 Restrição Orçamentária;

 Curto prazo para execução;

 Alta complexidade;

 Credibilidade da Agência perante o setor;

 Gestão de conflitos internos e organizacionais



Premissas

 Adaptação da Cadeia de Valor de 2005 à Proposta de RI;

 Novo levantamento de processos visando identificar as modificações

necessária na cadeia de valor de 2005;

 Batimento dos processos enviados pelas áreas com a Cadeia de Valor de

2005 a luz da proposta de RI;

 Validação dos processos com os Superintendentes;

 O mapeamento dos novos processos serão realizados após a

implementação da nova estrutura;

 Cargo não está atrelado a um processo.



Fontes e Bases

 “Produtos” da Accenture;

 Manifestação da Procuradoria da Anatel;

 Sugestões das áreas técnicas;

 Debates envolvendo todas as partes interessadas (Superintendências,
Assessorias, Corregedoria, Ouvidoria, Auditoria e Procuradoria,
entidades representativas dos servidores, Gabinetes dos Conselheiros;
Consulta Interna);

 Contribuições recebidas na CP nº 20/2012.



Consulta Pública n. 20/2012

Estatística do número de contribuições e de contribuintes



Projeto de Reestruturação

Temas com maior número de contribuições



Pessoal – Carreira em Y

 Melhor tratamento no desenvolvimento profissional dos Servidores

 Mapeamento do talento dos Servidores  possibilita ocupação
gerencial ou técnica

 Alocação nos cargos comissionados de forma mais equânime

 Criação da figura do Gestor de Processos



Características do Projeto

 Projeto de Alta Complexidade;

 Envolve Gestão da Mudança e Gestão de Conflitos organizacionais;

 Envolve a credibilidade institucional perante o setor de telecomunicações;

 Prazo de execução enxuto;

 Aprendizado empírico em ambiente complexo e pouco previsível;

 Poucos recursos.



Necessidades e Expectativas 
das Partes Interessadas

 Implementação da nova estrutura organizacional da Anatel definição das

atribuições, processos organizacionais e pessoas na nova estrutura;

 Melhoria da eficiência e eficácia da atuação regulatória da agência;

 Comunicação clara e precisa;

 Minimização de conflitos e problemas na transição;

 Realização de ajustes necessários e ações corretivas na nova estrutura.



Projeto de Restruturação

• Implementar a nova estrutura organizacional da Anatel

Objetivo do Projeto



Antiga Estrutura Organizacional



Nova Estrutura Organizacional



Macroprocesso

Cadeia de Valor (2005)

CADEIA DE VALOR



Processos e Subprocessos

Processos Subprocesso



Planejamento e organização do Projeto 



Projeto Reorganização Anatel
Histórico

A atual estrutura organizacional da Anatel  apresenta dificuldades para a eficiência da regulação do setor de 

telecomunicações no contexto da convergência tecnológica e de serviços.  Além disso, a atual estrutura dificulta a 

gestão interna e a tomada de decisões da agência.

• A estrutura  organizacional não permite o atendimento das demandas atuais do mercado e dos consumidores.

• A estrutura atual dificulta a agilidade da Agência e potencializa conflitos internos.

• Alto Turnover de pessoal, processos não mapeados e instáveis.

• Quantidade excessiva de PADOS e demora para análise e decisão.

• Estrutura e tomada de decisão muito burocratizada.

• Processo Decisório excessivamente centralizado no Conselho Diretor, dificultando priorização dos assuntos.

• Ausência ou Não Utilização Adequada de Indicadores

• Problemas quanto ao Dimensionamento e Composição do Quadro de Servidores

• Ausência de um Modelo de Competências e Currículos de Treinamento;

• Necessidades de Definição de Formato para o Plano Estratégico e Relatórios de Acompanhamento do Planejado

• Adaptação da estrutura organizacional às transformações do setor de telecomunicações, com foco no 

usuário e na competição.

• Implementação de uma estrutura ágil, menos burocratizada e centralizada, que vise o mapeamento e 

melhoria continua dos processos de trabalho, além da melhor integração e relacionamentos entre as 

áreas.

Causas Raízes do Problema:

• Estrutura com 4 níveis hierárquicos - Comunicação “verticalizada”.

• Duplicação de funções em diferentes áreas da estrutura organizacional

• Desalinhamento entre as Estruturas dos Escritórios Regionais e Sede

• Falta mapeamento e padronização dos processos organizacionais.

• Inexistência de indicadores de performance para acompanhamento dos processos

• Inexistência de processo estruturado de Planejamento Estratégico

• “isolamento” dos profissionais em suas áreas, comprometendo a eficácia em assuntos que pressupõem interação.

• Atribuições operacionais excessivamente concentradas nos níveis hierárquicos superiores.

• Ausência de critérios para priorização de matérias do Conselho Diretor;

• Foco inadequado do atual modelo de Atendimento ao Usuário;

• PADOs: Ausência de critérios para abertura e excessivas instâncias recursivas

Mapeamento e padronização processos: Formalização e organização dos processos através de documentação 

padrão, definindo regras e interações claras entre os processos; Definição e/ou formalização dos indicadores de 

performance dos processos 

Descentralização do processo decisório, desonerando o Conselho Diretor e níveis hierárquicos superiores, e 

dotando a Agência de maior autonomia e agilidade de resposta; Redução no envolvimento do Conselho Diretor em 

questões de cunho técnico-operacional e de caráter menos estratégico; trazendo maior agilidade à atuação da 

Agência, permitindo desonerar o Conselho e mantê-lo envolvido apenas naquelas questões mais relevantes, 

eminentemente estratégicas;

Nova Estrutura – Menor nível hierárquico e desenhada por processoss em lugar de serviços. Maiores sinergias entre 

processos e pessoas, possibilitando troca de melhores práticas e ganhos na fluidez e troca de informações; 

Modelo “muda estrutura, depois estabiliza os processos”– de uma só vez - adere mais às necessidades da Agência. 

Este modelo refere-se à implementação de da nova estrutuda imediatamente, depois nomeias os novos gestores e 

realiza-se o redesenho dos processos em uma ‘fase de estabilização” considerando as seguintes vantagens:

• Alta velocidade de implementação

• Operacionalização imediata dos processos e remapeamento após “Start”.

• Minimização do desgaste do clima organizacional.

• Minimização de conflitos políticos.

• Sistema de Monitoramento

• Escritório de Processo

• PDCA da Reorganização.  

Dono/Data

Condição Atual

Objetivo

Análise

Contramedidas

Plano

Ações de Acompanhamento
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Sala de Monitoramento



Status do Projeto
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Controle Geral de Entregas



Alguns Resultados – 3 anos de reestruturação
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Objetivos desta nova fase

Revisar os processos de trabalho à luz:

Da reorganização realizada;

Do Planejamento Estratégico feito;

De um amadurecimento das condicionantes regulatórias
baseadas em um benchmark internacional;

Da certeza da necessidade de fortalecer os fundamentos de
uma construção de processos mais consistente.



Mapa Estratégico



Giape

a execução
do Plano 

Estratégico

Orienta

Coordena Acompanha

Membros Efetivos:

• Conselheiro 

• Superintendente Executivo 

• Superintendente de Planejamento e 
Regulamentação 

• Superintendente de Administração 
e Finanças

• Superintendente de Gestão Interna 
da Informação

Grupo de Implantação e Acompanhamento 

do Planejamento Estratégico



Execução da Estratégia

Resultados 

Esperados

Objetivos, 

Estratégias e 

Iniciativas 

priorizadas 

para o Biênio 

2015-2016

Definição dos 
programas,  
projetos e 

ações

Execução 
da 

estratégia



Maiores Informações no site da Anatel 
www.anatel.gov.br



Apoio da Consultoria

1 Aspectos Regulatórios

Monitoramento da Estratégia

Estrutura Organizacional/Processo

Gestão da Informação

2

3

4
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In

ic
ia

ti
va

s 

Contratação de 
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Especializada 
para dar suporte 

a projetos 
estratégicos da 

Anatel

Pilares 
Estratégicos/Regulatórios

Implementação da 
Estratégia

Apoio no Projeto e 
Execução



Objetivos do Projeto

Contratação de Consultoria Contratação de Consultoria Especializada para dar suporte à
execução de principais projetos estratégicos da Anatel. Nesse sentido, destacam-se os
seguintes objetivos:

1. Revisão do Modelo Regulatório do Setor de Telecomunicações2. Desenvolvimento de um
Sistema de Inteligência Estratégica: que proverá informações valiosas a tomada de decisão,
com foco no monitoramento do setor de telecomunicações e estabelecimento de análise de
inteligência preditiva, bem como a estruturação de um modelo de relacionamento
institucional

3. Análise de Processos Organizacionais: mapeamento e análise dos processos
organizacionais, bem como proposta de ajustes e otimização

4. Planejamento da Força de Trabalho: definição de metodologia de planejamento da força de
trabalho e mapeamento das competências individuais e organizacionais, bem como análise e
implementação de melhorias nos processos e sugestões de mudanças na estrutura, caso
necessário

5. Gestão dos Bens de Informação Estratégicos da Anatel: identificação dos bens de
informação e determinação dos métodos para garantir que esses bens sejam criados,
capturados, planejados, organizados, utilizados, acessados, disseminados, armazenados,
protegidos e disponibilizados às partes interessadas.



Contratação da Consultoria para Suportar os trabalhos



Fases de Implementação

FASES DE 

IMPLEMENTAÇÃO

FASE I 

Planejamento 

Geral
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Mapeamento e 
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Planejamento 

e Análise da 

Força de Trabalho 

FASE VI

Bases de

Informação

FASE III 

Sistema de 

Inteligência 

Estratégica

FASE II 

Revisão do 

Modelo Regulatório 

do Setor



O calendário proposto pela consultoria teve por objetivo otimizar o 
sequenciamento ideal dos produtos interdependentes entre si

Cronograma do projeto com os produtos de cada fase
Requisito prévio

Fonte: Consórcio ADVISIA

I.1

II.3II.1 II.2

IV.2IV.1

V.3

set out nov jan fev mar abr mai jun jul ago set out novdez

VI.1 VI.3

III.1
III.3

VI.2

dez

III.5
III.2
III.4

Planejamento 
geral

Modelo Regulatório

Inteligência 
Estratégica 

Processos e 
Estrutura

Força de 
Trabalho

2015 2016

Bases de 
Informação

Líder Fase

V.1 V.2



Modelo Regulatório

Inteligência 
Estratégica 

Processos e 
Estrutura

Força de 
Trabalho

Bases de 
Informação

O calendário proposto tem por objetivo otimizar o sequenciamento ideal dos 
produtos interdependentes entre si

Cronograma do projeto com os produtos de cada fase
Requisito prévio

Fonte: Consórcio ADVISIA

set out nov jan fev mar abr mai jun jul ago set out novdez dez

2015 2016

Metodologia e detalhamento 
do plano de trabalho

Planejamento 
geral

Líder Fase

I.1

II.3II.1 II.2

IV.2IV.1

V.3

VI.1 VI.3

III.1
III.3

VI.2

III.5
III.2
III.4

V.1 V.2



Inteligência 
Estratégica 

Processos e 
Estrutura

Força de 
Trabalho

Bases de 
Informação

Planejamento 
geral

O calendário proposto tem por objetivo otimizar o sequenciamento ideal dos 
produtos interdependentes entre si

Cronograma do projeto com os produtos de cada fase
Requisito prévio

Fonte: Consórcio ADVISIA

set out nov jan fev mar abr mai jun jul ago set out novdez dez

2015 2016

Modelo regulatório e Análise de 
Impacto Regulatório (AIR)

Modelo Regulatório

Líder Fase

I.1

II.3II.1 II.2

IV.2IV.1

V.3

VI.1 VI.3

III.1
III.3

VI.2

III.5
III.2
III.4

V.1 V.2

Análise comparativa com o setor de 
telecomunicações no Brasil

Benchmarking internacional para 
cinco países



Planejamento 
geral

Modelo Regulatório

Inteligência 
Estratégica 

Processos e 
Estrutura

Força de 
Trabalho

Bases de 
Informação

Líder Fase

O calendário proposto tem por objetivo otimizar o sequenciamento ideal dos 
produtos interdependentes entre si

Cronograma do projeto com os produtos de cada fase
Requisito prévio

Fonte: Consórcio ADVISIA

set out nov jan fev mar abr mai jun jul ago set out novdez dez

2015 2016

Proposta de Modelo de 
Análise Prospectiva

I.1

II.3II.1 II.2

IV.2IV.1

V.3

VI.1 VI.3

III.1
III.3

VI.2

III.5
III.2
III.4

V.1 V.2

Criação do catálogo de dados e informações, o seu 
fluxo, fontes e interações dentro da Anatel

Desenvolvimento de Modelo 
Conceitual Ontológico

Proposta de Modelo de 
Relacionamento Institucional

Proposta de Modelo de 
Monitoramento do Setor



Planejamento 
geral

Modelo Regulatório

Inteligência 
Estratégica 

Processos e 
Estrutura

Força de 
Trabalho

Bases de 
Informação

Líder Fase

O calendário proposto tem por objetivo otimizar o sequenciamento ideal dos 
produtos interdependentes entre si

Cronograma do projeto com os produtos de cada fase
Requisito prévio

Fonte: Consórcio ADVISIA

set out nov jan fev mar abr mai jun jul ago set out novdez dez

2015 2016

I.1

II.3II.1 II.2

IV.2IV.1

V.3

VI.1 VI.3

III.1
III.3

VI.2

III.5
III.2
III.4

V.1 V.2

Ajustes e otimização de processos e 
estrutura organizacional

Análise da arquitetura de processos e 
mapeamento da estrutura organizacional



Premissas da revisão de processos

 Integral acoplamento às perspectivas de necessidade sinalizadas pelo Planejamento 
Estratégico:

 Flexibilidade e Adequabilidade

 Unicidade de tratamento de temas pela instituição

 Modelo Ontológico e glossário sustentando uma linguagem única para organização de dados, 
informações e regulamentos. 

 Projetização das ações.



Planejamento 
geral

Modelo Regulatório

Inteligência 
Estratégica 

Processos e 
Estrutura

Força de 
Trabalho

Bases de 
Informação

Líder Fase

O calendário proposto tem por objetivo otimizar o sequenciamento ideal dos 
produtos interdependentes entre si

Cronograma do projeto com os produtos de cada fase
Requisito prévio

Fonte: Consórcio ADVISIA

set out nov jan fev mar abr mai jun jul ago set out novdez dez

2015 2016

I.1

II.3II.1 II.2

IV.2IV.1

V.3

VI.1 VI.3

III.1
III.3

VI.2

III.5
III.2
III.4

V.1 V.2

Definição de competências

Proposta de planejamento da 
força de trabalho

Proposta de plano de 
implementação



Planejamento 
geral

Modelo Regulatório

Inteligência 
Estratégica 

Processos e 
Estrutura

Força de 
Trabalho

Bases de 
Informação

Líder Fase

O calendário proposto tem por objetivo otimizar o sequenciamento ideal dos 
produtos interdependentes entre si

Cronograma do projeto com os produtos de cada fase
Requisito prévio

Fonte: Consórcio ADVISIA

set out nov jan fev mar abr mai jun jul ago set out novdez dez

2015 2016

I.1

II.3II.1 II.2

IV.2IV.1

V.3

VI.1 VI.3

III.1
III.3

VI.2

III.5
III.2
III.4

V.1 V.2
Proposta de arquitetura de referência para 
sistemas de informação, garantia de qualidade 
e gerenciamento de ciclo de vida

Proposta de plano 
de melhoria de 
sistemas

Avaliação de requisitos de sistemas de 
informação e casos de uso para 
estruturação dos sistemas da Anatel



O alinhamento dos elementos-chave da metodologia de gerenciamento 
de projetos é fundamental para o sucesso da sua implementação

2. Dinâmica de Trabalho 3. Documentação e Controle

Reuniões de frentes de trabalho Validação e aprovação das entregas

Reuniões do Comitê de PMO / 

Steering Committee

Documentação semanal do 

progresso dos frentes de trabalho

Gestão de stakeholders
Avaliação das ações de mitigação de 

risco

Elementos chave de Gerenciamento de Projetos

Fonte: Consórcio ADVISIA

1. Planejamento e Relatórios

Planejamento de atividades

Validação das entregas

Recursos Humanos e Infraestrutura



A estrutura de governança do projeto está alinhada com a estrutura atual de 
governança de projetos da ANATEL

Fonte: Consórcio ADVISIA

Estrutura da governança do projeto

Steering Committee

GIAPE / RAE

• Garantir o alinhamento do 

projeto com os objetivos 

finais 

• Tomar decisões de itens 

estratégicos

PMO

Fase I Fase II

• Coordenar as frentes de trabalho

• Acompanhar o progresso do 

projeto e comunicar ao SC

• Identificar riscos e ações de 

mitigação

• Executar as atividades do 

projeto

• Colaborar na discussão 

acerca de outras estruturas 

do projeto
Fase III Fase IV Fase V Fase VI

• Marcos C.

• Felipe L.

• GPs

• Fábio M.

• José B.

• GPs

• Jeann V.

• Rodrigo M.

• GPs

• Roberta P.

• Eduardo A.

• GPs

• Thiago V.

• Guilherme C.

• GPs

Facilitadores

Conselho Diretor

S
e

m
a

n
a
l

Q
u

in
z
e

n
a

l / A
d

h
o

c
A

d
h

o
c



Os programas e projetos em andamento na Agência foram alinhados com os 
produtos de cada fase

Fonte: Anatel, Consórcio ADVISIA

TI e Sistemas

Pessoas

Institucional

Revisão de Modelos 

Gestão da Qualidade

Outorga

Regime e Escopo

Gestão do Espectro

Formação de LíderesDimensionamento/Planejamento da Força de TrabalhoGestão de Pessoas por Competências

Dados e Inteligência

Governança de Dados

AIR

Agenda Regulatória

Sistema de Inteligência

Serviços e Sistemas de Qualidade Adequação de sistemas ao Plano Estratégico

Automação dos processos de outorga e licenciamento Otimização de processos para entrega de valor

Acompanhamento/Fiscalização

Modernização da Fiscalização/Sistematização de Análise e 
Acompanhamento da Prestação do Serviço

Evolução da Gestão de 
Recursos Satelitais

Acompanhamento 
Econômico

Relações de Atacado Modelo de Custos

Estrutura SocietáriaTarifas e Preços

Aferição da Satisfação do 
Consumidor

Diagnóstico das Relações de 
Consumo em Telecom

Aprimoramento das Relações 
Institucionais

Gestão Eletrônica de 
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Fatores críticos para o sucesso do projeto mapeados e claros para todos

Fonte: Consórcio ADVISIA

 Comunicação interna e externa coerente, coesa e adequada para cada etapa e audiência

 Equipe de projeto com vontade, disciplina e disponibilidade para execução das atividades

 Alta gestão engajada e com senso de urgência para viabilizar e facilitar a tomada de 

decisões necessárias durante o projeto

 Produtos das fases, principais apresentações e outros materiais disponíveis para toda a 

casa em ferramenta institucional de gestão de projetos. 



Perspectiva

Fonte: Consórcio ADVISIA

 Projetos de curto/médio prazo de migração AS-IS para TO-BE;

 Projetos de médio/longo prazo de migração dos sistemas legados para novos sistemas de 
suporte ao TO-BE;

 Comunicação forte para fortalecer cultura de: 

 Planejamento Estratégico – Visão de Instituição;

 Projetos – entrega de valor;

 Processos de Trabalho transversais;

 Efemeridade dos processos e compartilhamento de recursos;



Muito Obrigado!
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Otimização da tramitação dos processos (não conhecimento de recurso em caso de
contrariar súmula, juízo de admissibilidade Recursal feito pela autoridade
recorrida);

Tramitação do Recurso Administrativo por, no máximo, 2 instâncias (exceto
Gerências Regionais e UOs - em óbice e aspectos técnicos);

Diminuição do volume de processos repetitivos no CD (cabimento do pedido de
reconsideração apenas para decisões originárias do CD, delegação de
competências atribuídas exclusivamente ao Conselho Diretor);

Uniformização e fixação de entendimento mediante expedição de Súmula;

Institucionalização da Consulta Interna como mecanismo de contribuição ativa do
servidor em temas de competência da Agência;

Procedimento de Acompanhamento e Controle: maior foco na atuação preventiva;

Inovações Procedimentais


