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Energia 
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Plano Estratégico 
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Regulação dos sectores da electricidade e do gás natural 

•Constituindo um Instrumento efectivo para o funcionamento eficiente e sustentado dos respectivos 
mercados 

•Assegurando a protecção dos consumidores e do ambiente com transparência e sem 
discriminações 

Reforço dos mecanismos e dos instrumentos que visam a coesão e a protecção dos 
consumidores de energia 

Prevenção e gestão da conflitualidade 

Promoção da participação activa dos consumidores de energia 

Tornar mais eficiente a gestão do relacionamento com o consumidor de 
energia, com as entidades reguladas, com os comercializadores em regime de 
mercado e com outros parceiros  

Enquadramento 
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Missão 
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de  

intervenção 

Objectivo 



A ERSE e a importância dada ao  
Consumidor de Energia 
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http://www.erse.pt/consumidor/Paginas/portaldoconsumidor.aspx 

http://www.erse.pt/consumidor/Paginas/portaldoconsumidor.aspx
http://www.erse.pt/consumidor/Paginas/portaldoconsumidor.aspx


O Projeto CRM na ERSE 

Enquadramento e objectivos 
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Tornar mais eficiente a gestão do relacionamento com o consumidor de energia, com as 

entidades reguladas, com os comercializadores em regime de mercado e com outros parceiros  

O tratamento de reclamações e a resposta a pedidos de informação 

Identificação de um conjunto de melhorias necessárias a efectuar quer nos processos, 

quer nas ferramentas de suporte dos mesmos 

Implementação de uma Solução de CRM (Customer Relationship Management) 

• Estabelecer uma visão unificada das interacções com os consumidores de energia, entidades do 

sector e parceiros 

• Optimizar processos neste contexto 

• Melhorar a informação prestada 

• Melhorar a gestão dos serviços prestados 

• Incrementar a satisfação dos consumidores de energia 

No domínio dos Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

• Maior adequação das TIC às necessidades funcionais da ERSE 

• Maior disponibilidade e robustez do sistema de informação e comunicação 



 

 

Tornar mais eficiente a gestão do relacionamento com o consumidor de 
energia, com as entidades reguladas, com os comercializadores em 
regime de mercado e com outros parceiros  

O Projeto CRM na ERSE 

Enquadramento e objectivos 
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Missão 

Áreas  

prioritárias 

de  

intervenção 

Objectivo 

Optimização do  
back-office 

(Gestão integrada de processos) 

Integração do 
back-office  
com o  
front-office 

Reestruturação do  
front-office 

(enfoque na  
Gestão da Relação) 



O Projeto CRM na ERSE 

CRM – A Mudança de Paradigma 
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Actividades 

Acontecimentos 

Entidades Informação 

Actividades 

Entidades 

Acontecimentos Informação 

O CRM é uma abordagem das 

Tecnologias de Informação que se 

foca nos interlocutores de uma 

organização e na sua 

interacção, estruturando de um 

modo um pouco diferente os 

processos de negócio 

• O CRM parte da definição das Entidades informacionais 

• O CRM associa às Entidades todos os seus Acontecimentos 

relevantes 

• O CRM associa as Actividades às Entidades e às Interacções 

• O CRM associa às Entidades toda a informação que lhes está 

relacionada 

 

• Acontecimentos: Factos, transacções, alterações … 

• Entidades: Pessoas, organizações … 

• Actividades: Processos, tarefas, operações … 

• Informação: Documentos, dados … 



O Projeto CRM na ERSE 

CRM – A Mudança de Paradigma 
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Esta mudança 

de paradigma 

permite obter 

• Uma visão integrada das Entidades, complementando a visão tradicional, 

centrada nos seus Acontecimentos (Pedidos, reclamações, etc.) e nas 

Actividades que daí resultam 

• Uma “memória” consolidada sobre as Entidades, as suas interacções com a 

organização, os seus processos em curso ou encerrados e o seu potencial 

• Uma uniformização da resposta independentemente do canal de interacção 

(telefone, presencial, E-mail, web, fax, etc.) 

• Uma maior coesão entre a área de Apoio ao Consumidor de Energia e a área de 

regulação 

 

Uma 

implementação 

de CRM é 

sempre um 

exercício de 

integração de 

sistemas 

• Os canais de interacção da organização devem ser integrados com o CRM 

para garantir que qualquer interacção das entidades fique registada 

• O CRM deverá ser o repositório de entidades utilizado pelas diferentes 

aplicações da organização, de modo a garantir coerência e homogeneidade 

dessa informação crítica 

• O CRM deve estar integrado com as plataformas que representam os 

processos (e.g., o sistema de gestão documental e os portais da ERSE) 

 



Projeto CRM 

Este projeto tem duas fases de natureza distinta, tendo sido estruturado de modo a 

permitir uma cuidada concepção da solução antes da sua implementação. 

O Projeto CRM na ERSE 
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Análise de 
Processos 

Concepção 
da Solução 

• A fase de Concepção, seguiu a abordagem de Consultoria 3D-BlueprintingTM da 

Unisys, tendo como objectivos: 

– O levantamento e optimização de processos e procedimentos 

– O desenho e concepção da Solução 

Implementação Concepção 



O Projeto CRM na ERSE 

A abordagem 3D–BlueprintingTM da Unisys 
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 Modelo da Estratégia e Visão de Negócio 

Caracterização do contexto de negócio, incluindo os objectivos, estrutura e características 

organizacionais, e ambiente competitivo e regulatório – o “POR QUÊ?” 

Modelo de Processos e Visão Operacional 

Caracterização dos processos de negócio e dos respectivos actores e procedimentos – o “COMO?” 

Modelo de Aplicações e Visão Funcional 

Caracterização das aplicações (requisitos, desenho e arquitectura) que dão suporte aos processos de 

negócio, assim como das inter-relações, utilizações e utilizadores 

Modelo da Infra-estrutura 

Caracterização dos componentes tecnológicos que suportarão o modelo aplicacional (servidores, redes 

de dados, bases de dados, gateways, CTIs, ACDs e PBXs, etc…) 

Abordagem top-down de concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de informação, que pressupõe 

uma perspectiva integrada da Arquitectura de Negócio com a Arquitectura Técnica, através de uma concepção modular 

do negócio representada por um modelo de quatro camadas interdependentes 

SistemasProcessos

1. Marco 
Estratégico de 

Referência

2. Análise da  

Situação Actual

3. Desenho da 
Situação Futura

4. Construção 
de Sistemas

5. Implementa-

ção

6. Formação e 

Acompanha-

mento

Abordagem de 

trabalho baseada em 

Workshops colaborativas 
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O Projeto CRM na ERSE 

Fase de Concepção 

Endereçar as situações críticas na 
operação do ACE e os objectivos 

estabelecidos para o projecto 

Garantir o correcto levantamento da 
situação actual e das necessidades futuras 

Participação activa da ERSE e  
envolvimento de entidades externas 

(EDP, GALP, GD = fornecedor Gestão Documental) 



O Projeto CRM na ERSE 

Fase de Implementação 
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Implementação Concepção 

Análise de 
Processos 

Concepção 
da Solução 

Solução Base Protótipo Solução Final 

Actualização da Solução de  
Gestão Documental 

• A fase de Implementação envolve 

– Construção da Solução de CRM propriamente dita e do Portal de 

Relacionamento 

– A centralização da Gestão de Entidades no CRM  

– Actualização da Solução de Gestão Documental (GD) e sua 

adaptação à existência do CRM 

– Revisão dos procedimentos (materializando a reengenharia 

efectuada aos processos de Tratamento de Reclamações e 

Resposta a Pedidos de Informação, e tirando partido do nova 

realidade dos Sistemas de Informação) 



O Projecto CRM na ERSE 

A solução implementada 
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O Projeto CRM na ERSE 

Resultados Esperados 
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• Orientação da actividade do ACE ao conhecimento dos interlocutores (Consumidores, Entidades Reguladas e 

Comercializadores em Regime de Mercado) e da visão agregada da sua relação com a ERSE 

• Maior facilidade no acesso a informação por parte dos colaboradores da ERSE 

– Melhor organização da informação relativa aos processos 

– Simplificação das interfaces dos sistemas informáticos 

• Optimização dos processos de Tratamento de Reclamações e Resposta a Pedidos de Informação 

– Maior integração das soluções informáticas 

– Agilização das actividades de registo e tramitação de processos 

– Adequação dos procedimentos ao novo contexto das soluções informáticas 

• Desmaterialização de processos, internamente e no relacionamento com as Entidades Reguladas e com os 

Comercializadores em Regime de Mercado 

• Redução do tempo necessário para a integração de novos colaboradores no ACE 

• Disponibilização de mais e melhor informação de apoio à decisão 

– Identificação dos incumprimentos regulamentares e subsequente notificação à Direcção de Regulação 

– Informação de gestão da actividade do ACE 

• Integração com sistemas externos 

– RTIC desde já 

– Sistemas ficam preparados para integração futura com outras entidades 

ERSE 



O Projeto CRM na ERSE 

Resultados Esperados 
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• Atendimento mais eficaz e personalizado. A ERSE 

passa a ter disponível toda a informação relativa ao 

consumidor de forma agregada e com acesso 

facilitado. 

• Optimização do Canal internet, no processo de 

submissão à ERSE de Pedidos de Informação e 

Reclamações. 

• Maior transparência, passando a existir a 

possibilidade do Consumidor consultar online o 

estado dos seus processos. 

• Mais informação, mediante o envio de notificações 

ao Consumidor acusando a recepção das 

solicitações 

• Aumento da confiança na actuação da ERSE 

Consumidores 

• Optimização do processo de submissão de 

Reclamações do Livro de Reclamações 

• Disponibilização de informação adicional sobre os 

processos, facilitando a sua gestão e o 

relacionamento entre as Entidades do Sector 

Energético* e a ERSE 

• Mais segurança mediante assinatura digital dos 

documentos submetidos 

• Orquestração das Reclamações com a RTIC 

* Entidades reguladas e comercializadores em regime de mercado 

Entidades 

Sector 

Energético* 


