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Como surgiu o TI Solution?

Fonte: Programa de Inovação da ST.A (2016)



Afinal, o que é TI Bimodal?

Fonte: Gartner (2017) https://bit.ly/2rqDULv

Corresponde ao dia-dia da empresa.
Cadeia de processos longa. Contém
todos os ciclos de documentação,
análise, aprovação, testes e aceite.
A entrega leva muitos meses.

Foco na velocidade de entrega,
metodologias objetivas, governança
prática, processo simplificado de
desenvolvimento, com ciclos curtos.
A entrega ocorre em semanas.



TI em Furnas “business as usual”

• Formalização da demanda
• Análise de negócio
• Priorização
• Aprovação executiva
• Análise de requisitos
• Desenvolvimento
• Qualidade
• Homologação
• etc...



Problema

52%

48%

Média de Projetos de TI em Furnas no Prazo    

No Prazo

Atrasados

Fonte (editada): Relatório Anual 2015 – Gerência de Soluções Corporativas e de Negócio



Dores e causa-raiz

• Demandas curtas eram submetidos a um processo longo, elevando 
desnecessariamente o prazo de entrega.

• Demandas eram realizadas sem seguir o processo, ocupavam recurso de 
desenvolvimento e não eram contabilizadas para o indicador.

• Algumas demandas de baixa complexidade deixavam de ser realizadas pela TI, 
sendo executadas de forma desorganizada, gerando débito técnico.



Solução/Estratégia

Entrada da Demanda

Simplificada

Recurso Flutuante 

no desenvolvimento

Processo Lean

de análise e aprovação



Desenvolvimento do MVP

Criar e testar o processo de fila rápida, com foco em entregas de baixa complexidade

(Projeto Curto)

(Recurso Flutuante) (Entrada das demandas)

(Comitê) (Validação)

(Formação)

(Curto)

(Verif. Resultados)



Resultado obtido

10 % Projetos no prazo

Sinergia entre as áreas de TIMelhoria da imagem da TI



Boas práticas e lições aprendidas

Antes de tudo, dedicar energia e tempo na identificação de 

dores reais e causa raiz.

Quantificar possíveis benefícios para conquistar apoio 

gerencial.

Criar “torcida a favor”: mobilizar participantes para que a 

solução se perpetue.



Boas práticas e lições aprendidas

Criação de equipe multidisciplinar pois o projeto dependia do 

empenho de diversas áreas.

Metodologia e patrocínio do Programa de Inovação foi 

fundamental.

Projetos de inovação não podem ser tratados como “business 

as usual”.
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