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ORACLE É A EMPRESA

Alcance excelência
operacional com
fortes soluções de
gerenciamento de
portfólio de projeto

O setor de serviços públicos atualmente apresenta
novos desafios, com modelos de negócio em
mudança, concorrência cada vez maior e expansão
para novos mercados. A habilidade das empresas
de produzir e entregar com eficiência de custo
ainda é uma medida de sucesso fundamental.
E, ainda assim, conforme aumenta a complexidade do setor, há uma maior pressão
regulamentar, os clientes estão exigindo contas de energia mais baixas e há um déficit
de trabalhadores capacitados. Para manter os clientes e aumentar o ganho das partes
interessadas, as empresas de serviços públicos devem evitar tempos de inatividade
dispendiosos, prevenir-se contra indisponibilidades e garantir a continuidade do
serviço. Elas também precisam abordar demandas de energia de longo prazo,
expandindo ou aperfeiçoando as operações existentes para alcançar um crescimento
futuro. Como uma empresa de serviços públicos pode alcançar o sucesso em um
mercado tão desafiador? Usando as soluções Primavera da Oracle.
Aplicativos Primavera são as principais soluções de gerenciamento de portfólio de
projeto para o setor de serviços públicos. Essas potentes soluções de serviços
públicos lhe permitem selecionar, planejar e executar projetos com eficiência de
modo a atender toda a organização e facilitar atingir um resultado bem-sucedido de
portfólios para uma ampla variedade de projetos, da geração à transmissão e
distribuição de energia, bem como atender às necessidades das empresas de
serviços públicos de água. A plataforma Primavera oferece um único conjunto de
soluções para gerenciar indisponibilidades, manutenção diária e projetos de
expansão de capital de todos os portes. Ela também o ajuda a institucionalizar as
melhores práticas e metodologias para alcançar sucesso continuamente.
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Respostas do mundo real aos seus problemas mais difíceis

Soluções Primavera para o
Setor de Serviços Públicos
As empresas de serviços públicos
podem usar os aplicativos de
gerenciamento de portfólio de
projeto Primavera para obter
eficiência operacional em toda a
organização, para
• Gerenciar com eficiência todo o
seu portfólio de projeto
• Entregar projetos ao longo da
geração, transmissão e distribuição
e novos empreendimentos de
energia limpa
• Executar com sucesso projetos de
expansão e manutenção de capital
• Otimizar uma mão de obra
em redução, porém altamente
capacitada
• Monitorar alocações de orçamento
com relação aos indicadores-chave
de desempenho (KPIs)
• Melhorar o planejamento e a
utilização de recursos
• Prever e mitigar o impacto
climático, a concorrência e os
regulamentos governamentais
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Quais investimentos estão mais bem alinhados às suas metas estratégicas?

A linha de produtos Primavera o ajuda a identificar a melhor combinação de projetos
para investir, com um nível de risco aceitável, ao mesmo tempo em que garante o
alinhamento aos seus objetivos. Novos modelos de negócios e análises de portfólio são
necessários para permanecer competitivo e expandir para novos mercados. As soluções
Primavera lhe permitem analisar os riscos e mudanças ao longo da simulação do projeto.
Desenvolvendo cenários hipotéticos, é possível avaliar diversos modelos de uma vez
para prever impactos em potencial sobre seu negócio e os possíveis resultados.
Como é possível reagir mais rápido às mudanças de projeto?

As soluções Primavera fornecem a você as informações de projeto mais recentes, acessíveis a
qualquer momento e em qualquer lugar. Por meio de uma estrutura padrão que garante a
precisão e confiabilidade de dados, essas soluções fornecem as informações certas às pessoas
certas, na hora certa, incluindo empreiteiros. O resultado é um processo aperfeiçoado de tomada
de decisão. E quando as mudanças inevitáveis ocorrem, as soluções Primavera lhe permitem
identificar atrasos em potencial e desenvolver planos de contingência a fim de evitar perdas
Como minimizar os efeitos de um conjunto de mão de obra cada vez menor?

A melhor estratégia é aumentar a produtividade dos funcionários por meio de um melhor
planejamento e alocação dos recursos. A linha de produtos Primavera oferece uma plataforma
centralizada para a inteligência de projeto, aumentando a competência organizacional.
Também fornece uma estrutura comum para o gerenciamento de projeto empresarial e
colabora com os novos contratados a alcançar um adequado ritmo operacional com rapidez.

Qual o nível de satisfação com o desempenho de seus projetos?

Sobre as Soluções Primavera

As potentes capacidades do painel das soluções Primavera fornecem uma visibilidade clara e
de alto nível para todos os seus projetos e recursos, em todas as unidades de negócios e
regiões, possibilitando que você veja, de uma só vez, exatamente como estão os projetos,
como melhorar o desempenho deles e como gerenciar mudanças com agilidade.

da Oracle

A sua equipe está se comunicando?

Trabalhar com parceiros que usam seus próprios sistemas de planejamento e programação
pode prejudicar seriamente a colaboração e a produtividade. Com a plataforma Primavera, é
possível padronizar esses processos em todas as unidades de negócios, parceiros e
empreiteiros, para que usem informações atualizadas em comum para uma melhor
comunicação e tomada de decisão. O resultado dessas soluções de colaboração é uma execução
de projeto eficaz e contínua em toda a empresa.

A Oracle é a provedora global líder
em soluções de gerenciamento e
portfólio de projeto para setores
com muitos projetos. Seu software
de gerenciamento de portfólio
de projeto Primavera ajuda as
empresas a propor, priorizar e
selecionar investimentos de
projeto e planejar, gerenciar e
controlar os portfólios de projeto
e projetos mais complexos
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“O Primavera simplifica drasticamente a tarefa dos analistas de construção
(planejadores) que antes eram sufocados em trabalhos burocráticos e precisavam
monitorar milhares de atividades por semana. Agora, eles podem simplesmente atribuir
atividades selecionando-as e clicando na equipe que desejam que realize o trabalho.”
TXU Energy

Descubra o poder do Primavera

Um conjunto de soluções para
sucesso absoluto
Os aplicativos de gerenciamento
de portfólio de projeto Primavera
são um conjunto único de soluções
para gerenciar
• Portfólios de programa
• Projetos de todos os tamanhos
• Programações, custos, recursos e
contratos
• Mitigação de riscos
• Gerenciamento de mudanças

Há vinte e cinco anos, a plataforma do software de gerenciamento de portfólio de projeto
Primavera é a líder global estabelecida em soluções para o setor de serviços públicos. 60% das
principais empresas de serviços públicos do mundo gerenciam indisponibilidades e projetos
de capital com as soluções Primavera, e algumas das maiores usinas de energia nuclear
contam com essas soluções para executar atividades de transformação.
As soluções Primavera para empresas de serviços públicos são potentes, fáceis de usar e
dimensionáveis para projetos e programas de todos os tamanhos. Elas atendem às
necessidades de projetos de toda a sua organização, incluindo requisitos de departamentos de
engenharia, capital, indisponibilidades, aquisição e manutenção. As inovações do software
Primavera possibilitam aos clientes implementar uma solução que seja adequada para eles.
Integrantes da equipe em todos os departamentos obtêm as informações necessárias para
executar um projeto mais bem-sucedido.
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

O Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management é a solução de gerenciamento de
programa e projeto mais potente e fácil de usar disponível atualmente. Sua tecnologia
superior possibilita às organizações cumprir compromissos de orçamento e prazo gerenciando
programações, recursos e custos em todos os projetos e programas. Com estas fortes
capacidades, ele proporciona uma execução de projeto de alta qualidade e visibilidade
adequada em todos os níveis:
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•

Acesso à Web universal para todos os usuários

•

Funcionalidade avançada e fácil de implementar

•

Painéis potentes para maior visibilidade

Primavera Risk Analysis

O Primavera Risk Analysis é uma solução completa de análise de riscos do ciclo de vida, que ajuda
as organizações a entenderem e se planejarem para incertezas de portfólio de projeto, usando a
análise avançada de programação e custos, com base em Monte Carlo. O aplicativo fornece um
meio abrangente de determinar níveis de confiança para o sucesso do projeto, juntamente com
técnicas rápidas e fáceis para determinar planos de resposta de contingência e riscos.
As organizações podem apoiar o planejamento financeiro e o controle de projeto modelando
riscos, calculando tempos de conclusão mais prováveis e analisando os impactos de custos e
programação de cenários de mitigação. Juntos, esses recursos formam a base de uma
“programação ajustada para riscos” que hoje está se tornando crucial em processos de
planejamento e programação, especialmente dada a incerteza do ambiente econômico atual.
Primavera para aplicativos ERP

O Primavera para aplicativos de planejamento de recursos empresariais (ERP) alinha custos
orçados de projetos e programações em aplicativos simples de usar que se integram facilmente
com soluções de gerenciamento de portfólio de projeto Primavera e com seus aplicativos ERP.
As soluções Primavera ajudam as organizações a reduzir riscos de projeto e atender datas
críticas de entrega prevendo e gerenciando com eficiência os custos, programações e recursos.

5

Fato: Desde 1983, as soluções
Primavera atendem às
necessidades de gerenciamento
de portfólio de projeto das
maiores empresas de serviços
públicos do mundo, e 60% das
principais empresas de serviços
públicos do mundo usam a
plataforma Primavera.

Percepção de negócios para o sucesso em toda a empresa
As soluções Primavera fornecem a percepção exata dos negócios necessária para planejar, gerenciar
e controlar seus projetos, desde a seleção das melhores oportunidades até a execução final.
•

•

•

•
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Selecionar os programas e projetos adequados: Determine sua estratégia de investimento
para expandir recursos de instalações, trocar combustíveis, fazer atualizações de tecnologia e
realizar fusões e aquisições. Identifique, priorize e selecione as melhores oportunidades de
investimento empresarial com base na tolerância de riscos e restrições de recursos.
Quantificar o risco do projeto: As soluções Primavera o ajudam a determinar os níveis de
confiança para o sucesso do projeto, enquanto identifica com facilidade os planos de resposta
de contingência e riscos. Analise riscos com base em custos de matéria prima, serviços de
trabalho disponíveis, financiamento de projetos que usam muito capital, propostas de
mudanças regulamentares e novas tecnologias. Avalie rapidamente a maturidade de sua
programação e sua prontidão em relação a riscos. Faça planejamentos para a ocorrência de
obstáculos imprevisíveis devido a fatores como clima, acidentes e atrasos de fornecedor.
Simplificar a tomada de decisão em todos os projetos: As soluções Primavera o ajudam
a alinhar todos os projetos definindo o escopo do trabalho e executando-o. Telas facilmente
personalizáveis podem apresentar o status do projeto, o orçamento, o risco percebido, a
variação de custo e uma pontuação de projeto, tudo com base nas informações mais recentes.
Alcance eficiência operacional, planeje, execute e gerencie com eficiência todas as atividades
de expansão, manutenção e indisponibilidade. Obtenha uma visão rápida dos projetos com
gráficos e tabelas fáceis de entender. Faça análises rápidas para obter detalhes do projeto.
Monitorar custos e desempenho: O projeto comum do banco de dados da plataforma
Primavera oferece visibilidade completa do desempenho do projeto. Visualize custos e KPIs
para todos os projetos. Acesse todos os dados de projeto e desempenho nas unidades de negócios
e regiões. Use painéis para simplificar as decisões antes que os custos saiam de controle. Realce
graficamente áreas de problemas e analise os detalhes para realizar mudanças adequadas.

•

•

•

•

•

Colaborar para uma execução de projeto eficaz: Revisar, gerenciar e aprovar
programações de projeto de todos os participantes do projeto on-line. Com
segurança de nível de usuário, integrantes individuais do projeto, incluindo
empreiteiras, podem ver e atualizar apenas suas próprias informações.
Aumentar o uso de recursos: Rastreie a demanda por recursos e aborde requisitos
de pessoal. As soluções Primavera possibilitam que você otimize o uso de
recursos com um melhor planejamento de capacidade de trabalho, equipamento e
financiamento. Dados centralizados estão acessíveis a todos na equipe, melhorando
a comunicação e facilitando a abordagem de carências e coordenação de trabalho,
materiais e equipamentos no local. Essas soluções lhe permitem gerenciar com
facilidade diversos recursos em múltiplos projetos.
Ajustar-se rapidamente a mudanças de projeto: Simplifique o processo de
tomada de decisão e gerencie mudanças mais rapidamente obtendo informações
atualizadas, em formato personalizado, a qualquer hora e em qualquer lugar.
Sinalize problemas, faça mudanças desejadas, colabore com facilidade e gerencie
os resultados. Acesse informações sobre o status do projeto, analise os detalhes,
revise os problemas e faça mudanças de maneira rápida. Personalize com facilidade
as telas para atender às suas necessidades. Inclua comentários por item para uma
resolução mais rápida.

A Oracle o coloca em pleno
funcionamento
Quando você escolhe o aplicativo
Primavera, obtém mais do
que apenas uma solução de
gerenciamento de portfólio
de projeto líder no setor. Você
também adquire uma gama
completa de serviços e suporte
para garantir seu sucesso
operacional. A Oracle, bem como
sua ampla rede de representantes
autorizados e parceiros de serviço
Primavera,oferece uma gama
completa de serviços e suporte para
garantir seu sucesso operacional.
Com décadas de experiência
representadas entre seus
integrantes, a equipe de
implementação do projeto Primavera

Implementar gerenciamento de valor agregado (EVM): Monitore métricas de valor
agregado essenciais para rastrear o progresso da empreiteira. Forneça às empreiteiras
acesso direto à programação para atualizações de projeto pontuais e precisas. Crie
relatórios padrão e personalizados que atendam aos requisitos de EVM.

da Oracle  aprendeu lições vitais

Controlar contratos e documentos: Rastreie mudanças e mantenha a responsabilidade
em toda a equipe de projeto com um sistema colaborativo completo para controlar
contratos e documentos. Gerencie melhor as empreiteiras, monitorando diretamente
o desempenho do fornecedor, o status da garantia e as solicitações de pagamento,
com visualizações de resumo e status de contrato. Atualizações em tempo real em
mudanças aprovadas e pendentes e em balanços de contrato pendentes garantem que
você esteja em total conformidade com suas obrigações.

diretamente com essa experiência,

sobre a realidade da implementação
de sistemas de gerenciamento
de projeto. Ao adquirir o aplicativo
Primavera, você se beneficia
enquanto a equipe o ajuda a
implementar, apresentar e maximizar
o uso de sua solução Primavera.
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Otimize o investimento e o sucesso do projeto com
aplicativos para o setor de serviços públicos
Você não enfrenta os mesmos desafios de gerenciamento de projeto e recursos que todo
mundo, então por que usar um software padronizado para todos? Somente a Oracle tem
uma plataforma abrangente de gerenciamento de projeto e recursos para atender às suas
necessidades exclusivas para o setor de serviços públicos. Implementar os aplicativos de
gerenciamento de portfólio de projeto Primavera da Oracle o ajudará a vencer desafios
complexos relacionados aos serviços públicos, incluindo
•

Expansão e construção da instalação

•

Maior manutenção dos ativos existentes

•

Mais requisitos de conformidade regulamentar

•

Os efeitos de eventos naturais, intercâmbio de pessoas e um foco renovado em energia limpa

•

Um cenário e ambiente de mercado complexo

•

Diminuição das competências críticas causada pela perda da mão de obra capacitada

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Para ver como os clientes da Oracle alcançaram as economias citadas neste documento,
visite oracle.com/solutions/mid e clique em qualquer uma das referências de cliente ou
telefone para +1.800.ORACLE1 para falar com um representante da Oracle
Fora da América do Norte, visite oracle.com/corporate/contact para encontrar o número de telefone do escritório Oracle local.
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Oracle Corporation
Sedes Globais
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065 U.S.A
Consultas Globais
Telefone
+1.650.506.7000
+1.800.ORACLE1
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+1.650.506.7200
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