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Saúde da Família – FESF, e abordar as mudanças a partir da sua implantação, desde a decisão 
da diretoria em criar essa unidade organizacional para facilitar e consolidar as melhores 
práticas de gerenciamento, integração entre os projetos, alinhamento e cumprimento das 
metas estratégicas, de modo a possibilitar que os objetivos da organização sejam alcançados. 
Essa implantação foi baseada no guia de boas práticas elaborado pelo Project Management 
Institute PMO Value Ring. Ao longo da 
sua existência, o Escritório foi se adaptando a diferentes cenários com objetivo de se alinhar às 
expectativas institucionais. 
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Introdução

crescendo cada vez mais nas organizações 
e tem ganhado destaque como modelo de 
gestão adotado em busca pela melhoria do 
desempenho organizacional. Nesse contexto, 
inúmeras metodologias vêm sendo criadas 
para atender às necessidades e responder ao 
dinamismo das mudanças que impulsionam as 
organizações, para terem maior agilidade na 
tomada de decisões.

Por longo tempo, os projetos foram 
administrados por gerentes designados 
pela experiência técnica bem-sucedida num 

levou a  mudança progressiva na forma de 
gerenciá-los, sendo o moderno gerenciamento  
preocupado com métodos e técnicas que 

sejam aplicáveis a projetos de diferentes 
portes e complexidades, com enfoque 
fortemente gerencial e não meramente técnico. 
Planejamento, acompanhamento e execução 
dos projetos, de forma consistente e lógica, 
passaram a ser vistos como  forma de aumentar 

Project Management Body 
of Knowledge), que é o guia para o conjunto de 
conhecimentos de gerenciamento de projetos 
(2017, p.10) “o gerenciamento de projetos 
é a aplicação do conhecimento, habilidades, 



de cumprir os seus requisitos”. Na visão de 

se “torna necessária quando o foco muda 

da organização”. Para o autor, a dimensão 
estratégica do gerenciamento de projetos 
enfatiza a geração de valor e as vantagens 
competitivas por meio dos projetos. 

No âmbito do gerenciamento de projetos 
existem metodologias com aplicações 

utilização das mais adequadas e possivelmente 

combinação de métodos novos e tradicionais. 

o gestor deve estar atento à sinergia dessas
ferramentas com a cultura organizacional,
como também observar o

ela se encontra. 

No cenário atual, é necessário 
lidar com seus diversos 

demandas pela gestão de 
projetos de forma integrada 
e sistêmica. As organizações 
demandam cada vez mais por informações de 
qualidade para a tomada de decisões na busca 
por melhores resultados. Nesse contexto, 
surgem novas áreas nas organizações para 
manter visão integrada do plano estratégico e 

seus projetos, conhecidas atualmente como 
 ou Escritório 

Na medida em que gerenciar projetos passa 
cada vez mais a fazer parte do cotidiano das 
organizações, a necessidade da centralização 
e do controle das informações relativas ao 
portfólio respectivo se torna igualmente 

(EP) ou
surgiu a partir dessa necessidade. Apesar de não 
existir fórmula única para sua implementação 
e funcionamento, o Escritório de Projetos vem 

ganhando mais e mais adeptos em diversas 

estrutura organizacional que padroniza 
os processos de governança relacionados 
a projetos e facilita o compartilhamento 
de recursos, metodologias, ferramentas, e 

podem variar, desde o fornecimento de funções 
de apoio ao gerenciamento de projetos até 
a responsabilidade real pelo gerenciamento 
direto de um ou mais projetos. 

Hoje existem diferentes formatações e 
estruturas de funcionamento de Escritórios 
de Projetos, pois isso depende fortemente 
da cultura e maturidade em gerenciamento 

de cada organização. Com 

pretende-se aumentar 
a maturidade em 
gerenciamento de projetos 
da organização, contribuindo 
assim com os objetivos 
estratégicos organizacionais.

Segundo recente pesquisa 
realizada por um dos maiores especialistas em 

em gerenciamento de projetos, assim como 
a maturidade organizacional é diretamente 

com Américo, “gerar valor efetivo para a 

2015)

intermunicipal, integrante da administração 



Esse modelo surge da combinação entre 
duas modalidades de instituições públicas da 
administração brasileira: as autarquias e as 
empresas estatais. 

A FESF constitui proposta inovadora e 
consistente para avançar no fortalecimento 
do SUS e no desenvolvimento de  modelo de 
gestão interfederativa, atuando em todas as 
regiões da Bahia como  instituição integrante 

função essencial para a gestão compartilhada 
de serviços de saúde integrados com os entes 
federativos. 

Esse modelo inovador apresenta-se como 

o desenvolvimento da atenção à saúde no Estado 
da Bahia, onde propicia agilidade e segurança 
para gestores, usuários e trabalhadores como 

humano fundamental da saúde. 

A Fundação tem atuado em diversas áreas: 

desenvolve ações de atenção primária em saúde 
e de atenção domiciliar; atua em processo de 

da atenção hospitalar; realiza a regulação 
regional do acesso ao apoio diagnóstico e 
terapêutico de média e alta complexidade; 

educação permanente e continuada de seu 

graduação, aberta também ao público externo. 

do Estado da Bahia com permissão da Lei 

compartilhada, democrática e participativa. A 
Fundação é integralmente pública e autônoma, 
como são as universidades públicas, tão ágil e 
versátil quanto são as empresas estatais.
 

FESF e da necessidade de otimização de 
recursos, induziu a Fundação a empreender 
novas alternativas no modelo de gestão e 
desenvolvimento de novas competências na 
busca por melhores resultados.

No cenário de escassez de recursos e da 
necessidade da instituição se tornar cada vez 

projetos de forma organizada, ágil e assertiva, a 
diretoria da Fundação avaliou a necessidade de 

da condução de seus projetos, resultando na 
necessidade de estrutura responsável por 
tais atividades. A criação do Escritório de 

estratégica para desempenhar esse papel na 
instituição.

Implantação do Escritório de 
Gerenciamento de Projetos na FESF

momento de reforma administrativa como 
alternativa potencial para viabilizar as 
mudanças organizacionais. A reforma tinha 
como um dos seus objetivos a realização da 
reestruturação administrativa e alinhamento 
da estrutura organizacional ao planejamento 
estratégico. 

Fundação se deu por alguns motivos, dentre 
eles, a necessidade de adequar o desenho 
institucional em relação ao quantitativo 

respondesse adequadamente às necessidades 

e transparente, com estrutura administrativa 
adequada para o planejamento estratégico e 
para uma gestão por resultados.

de Projetos foi motivada pela necessidade 
de estabelecer uma unidade para promover  



consequentemente obter melhores resultados. 

iniciado em outubro de 2013 e foi formalmente 

A FESF realizou parceria com a Secretaria da 
Administração do Estado da Bahia (Saeb) – por 

no planejamento de criação do Escritório de 

projeto (EAP) na implantação do Escritório, 

as entregas do projeto e sua decomposição em 
pacotes de trabalho. A EAP ou WBS (como é 
conhecido em inglês) fornece visão estruturada 
das entregas do projeto e é ótimo instrumento 
para alinhar o entendimento do projeto e 
integrar todas as áreas.

Figura 1: EAP ( Estrutura Analítica do Projeto – Criação e Implantação do EGP FESF)

e foi designado como a unidade responsável 
por coordenar e promover essa atividade na 

podemos destacar três como mais 
representativos no momento da implantação: 
a mudança de cultura, a estruturação de 
metodologia que gerasse maior percepção de 
valor e o pouco conhecimento dos trabalhadores 
na área de gestão de projetos.

mudanças organizacionais foi representativa. 

No intuito de ampliar a aceitação, realizamos 

No momento da implantação, existiam 
trabalhadores com pouco conhecimento nas 
metodologias de gestão de projetos ou ausência 
de competências para a correta aplicação das 

houve dedicação na realização de treinamentos 
para o uso das ferramentas, como também 
encontros periódicos para prestar apoio e 
assessoramento técnico aos gerentes e equipes 
dos projetos. 



podemos citar outros pontos que existiam no 
momento da implantação: projetos gerenciados 
sem uso de ferramentas de gestão de projetos 
e sem critérios de seleção, comunicação pouco 

controle dos custos e prazos dos projetos. 
Adicionalmente, dois aspectos do contexto 
organizacional trouxeram impacto no modelo 

estrutura matricial, o que pode produzir uma 
resistência às mudanças, pois os grupos de 
projeto trabalham com as mesmas pessoas que 
pertencem aos setores funcionais e o outro 
aspecto é a pouca disponibilidade de recurso 

com o apoio da nossa alta administração e a 
realização de palestras com especialistas na 
área auxiliando na sensibilização e aumento 
da maturidade. Realizamos também, em curto 
prazo, uma customização da metodologia e 
treinamos os gerentes de projetos. 

pela Secretária da Administração do Estado da 

a partir da iniciação dos primeiros projetos 

nos instrumentos e criamos o nosso próprio 

medida que a maturidade foi aumentando, 

Revisão da atuação do escritório da 
FESF

No momento da sua criação, foi realizada 
pesquisa interna, somente com o quadro 
diretivo da FESF, com a intenção de levantar 
quais seriam as funções que competiam ao 
Escritório. Para essa pesquisa, foi utilizado 

como referência o artigo publicado por Américo 
Pinto, Ana Costa e Marcelo Cota em que é citada 

Ao longo do primeiro ano de sua criação, o 
Escritório fez o mapeamento dos processos 
ligados às funções levantadas na pesquisa e 
realizou o treinamento dos gerentes de projetos. 
Ao longo do primeiro ano de implantação, a 
maturidade em gestão de projetos vinha sendo 
ampliada com o lançamento, em 2015, de guia 

de agregar novas funções ao Escritório que não 
estavam no seu escopo de atuação. Com isso, 
surgiu a necessidade de revisar a atuação do 

Segundo Américo Pinto, chairman

às necessidades de suas partes interessadas, 
entregando o valor esperado por elas”. 

A partir dessa mudança de modelo mental 
focado na adaptação, pensamos na reformulação 

método do PMO Value Ring1  que visa auxiliar 
a correta implementação de um Escritório de 

para a FESF. Esse método é apoiado por um 
software fundamentado por uma metodologia. 
Com base nos passos estruturados e 
recomendados por essa metodologia, que foi 

de experiências bem sucedidas da comunidade 

PMO VALUE RING é um software fundamentado por uma metodologia, que tem como objetivo apoiar a criação de 

2020.



um redesenho com a nova orientação de um 

pelos nossos stakeholders2  internos (diretoria 
executiva, gerentes funcionais, membros de 
equipe de projetos, gerentes de projetos e 
programas).

Em 2017, houve a aprovação da FESF no 
Programa de Desenvolvimento de Escritórios 
de Projetos na Administração Pública e 

da nossa inserção no programa, passamos 
a utilizar o sistema que foi disponibilizado 
e toda sua parametrização de um banco de 
dados de benchmarking, que foi o resultado 
de pesquisas realizadas em todo o mundo, 

ciclo de operação do Escritório, dessa vez com 

Figura 2: Funções selecionadas para o PMO FESF

Figura 3: Relatório extraído do software PMO Value Ring: <software.pmovaluering.com> 

todos os passos da metodologia PMO Value Ring 

escolhidas, desenho dos processos, seleção 
dos indicadores, avaliação da equipe, avaliação 

A partir da Revisão da nossa operação com o 

levantadas as expectativas, e pela avaliação feita 

nosso público interno. No intuito de aumentar 

nossos principais interessados internos para 
a aprovação das nossas funções, realizamos 

2. Stakeholder



PMO Value Ring 

pelos stakeholders no intuito de alinhar os 

entrevistas divididas em cinco grupos, 

grupos de stakeholders

todos os grupos entrevistados. Uma base de 
dados do sistema PMO Value Ring estabelece 
a probabilidade de cada serviço gerar valor 
no curto, médio e longo prazo. Alguns serviços 
selecionados geram percepção de valor no 
curto prazo, por outro lado outros são capazes 
de gerar mais valor no longo prazo. Assim, 
estabelecemos um mix de serviços/funções 

dos principais stakeholders visando gerar valor 

abaixo:

Após o redesenho realizado que mudou a 
estrutura de funcionamento do Escritório da 
FESF, com o uso da metodologia PMO Value 
Ring, novas funções foram incorporadas no 

vistos pelos stakeholders. Podemos destacar 

nas informações apresentadas, melhor 
comunicação entre as áreas da organização 
e  maior disponibilidade de informação de 
qualidade para a tomada de decisão. 

de gestão implantadas se tornaram mais 
efetivas com o Escritório de Projetos e vêm 

Elaboração do guia prático da metodologia 
de gerenciamento de projetos - o guia foi 
elaborado pelo Escritório com o objetivo de 
disseminar conhecimentos básicos, ferramentas 
e técnicas para a gestão de projetos e servir de 
instrumento de apoio na criação e na condução 
de projetos da instituição.

Criação da Metodologia de Gerenciamento 
da Inovação - em 2018, a FESF passa a ter  
nova missão: “Soluções inovadoras para o SUS”. 
Nesse contexto, surge a necessidade da criação 
de  nova metodologia para o gerenciamento 
dos projetos de inovação. Essa tem como 
objetivo estabelecer diretrizes, procedimentos 

oportunidades de inovar, até a sua aprovação.

Capacitação dos gerentes de projetos e 
membros de equipes - no intuito de alcançar 
o objetivo estratégico de fortalecer a cultura de 
planejamento, gestão de projetos e processos e 
visando ampliar a capacidade gerencial da FESF, 

Condução do processo do planejamento 
e elaboração do plano estratégico – o 
Escritório de Projetos passa a ser responsável 

Figura 4: Índice de Aderência às Expectativas dos stakeholders. Fonte: criado pelo autor



pela condução das atividades vinculadas ao 
planejamento estratégico: revisão da identidade 
institucional, análise do ambiente interno e 
externo, cruzamento dos dados, seleção de 
indicadores e metas, planos de ação e criação 
do mapa estratégico.

Implantação da sistemática de 
monitoramento da estratégia – uma 
sistemática para o acompanhamento e 
monitoramento dos indicadores, metas e 

no modelo de governança institucional. Trata-
se de instrumento de gestão por resultados 
para acompanhamento da estratégia da FESF 
que permite analisar o desempenho de cada 
indicador estratégico e, quando necessário, 

projetos são acompanhados através de quadro 
estratégico nas reuniões de análise da estratégia 
(RAE), na qual são representados também 

também são utilizadas para a gestão do 
portfólio, representando os programas e os 
projetos.

Implantação da sistemática de 
monitoramento e controle dos projetos – o 
Escritório realiza semanalmente reuniões com 
a presença de gerentes de projetos e gestores 
dos programas estratégicos para avaliar o 
andamento (status) do projeto, visando realizar 

desempenho que comprometam o seu sucesso. 
Essa reunião é realizada usando ferramenta 
ágil de gestão das tarefas do projeto na qual 
são listadas as atividades da semana vigente e a 
seguinte. Nessa reunião, os gerentes replanejam 
as atividades caso necessário e reportam as 

Utilização do método PMO Value Ring - a 

do uso desse método, visa auxiliar a correta 
implementação, que gere valor para a FESF, 
apoiado por um software. Com base nos oito 
passos da metodologia do PMO Value Ring, 

a nossa operação com a nova orientação de 

pelos stakeholders.

Figura 5: Os 8 passos da metodologia PMO Value Ring. Fonte: www.pmovaluering.com



de Projetos vêm destacando que a evolução 

 o desenvolvimento das competências em 
gerenciamento de projetos;

 priorização de projetos alinhada com os 
objetivos estratégicos da instituição;

 maior disponibilidade de informação de 
qualidade para a tomada de decisão;

 melhor controle sobre prazo e custos dos 
projetos;

 maior visibilidade do andamento do 
projeto;

 melhor comunicação entre áreas da 
organização;

 maior motivação e compromisso individual 
para o desenvolvimento dos projetos 
institucionais;

 funções do Escritório mais aderentes às 
necessidades da instituição, de forma 
equilibrada para uma melhor percepção de 
valor;

devido ao volume de mudanças vividas na 

Conclusão

sendo alcançado no decorrer dos anos e tornou-
se o ponto chave para o desenvolvimento da 

de Projetos representa mudança cultural 
para a FESF. Todo o esforço do Escritório está 

com a maturidade das equipes de projetos e da 
instituição como um todo.

institucional, sendo também responsável pelo 
Planejamento Estratégico. A instituição pode 
possuir as melhores técnicas de gerenciamento 
de projetos, mas se estes não estão alinhados 

melhores resultados. Nessa perspectiva, a 
instituição deixa de dispensar energia em 
projetos/ações que tomam tempo e recursos 
trazendo poucos resultados, passando a 
trabalhar focada em objetivos e projetos 
realmente estratégicos.

constantes na instituição. 

A gestão de projetos está vinculada à 
governança corporativa que incorpora o tema 
compliance.  A transparência na gestão tem sido 
cada vez mais exigida e a introdução da gestão 
de projetos constitui estratégia importante 
para a economicidade e efetividade das ações e 

do Escritório de Projetos e consequente 

objetivos da própria instituição são fatores 

impostos.

A estratégia da FESF está vinculada à cultura 
do desenvolvimento do Escritório de Projetos, 

complexidade dos cenários, não perdendo de 

mudanças.

A busca constante por  melhor adaptação e 

possibilitou aumento na maturidade do 

FESF.  As consequências desses resultados 
foram percebidos não só pela direção e demais 
trabalhadores da instituição, como também, 

Bahia. 
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do Ano 2019. A solenidade de premiação 

dos maiores eventos que dissemina as práticas 
em gestão de projetos da Região Nordeste. 

excelência e a inovação no desenvolvimento 

Project Management Institute

que são fundamentais no apoio e promoção da 

organizações. Essa premiação reconheceu 
os esforços empenhados na implementação 
de novas ideias, métodos ou processos que 
levaram a melhorias mensuráveis e à obtenção 

localizadas no Estado da Bahia.
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