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Introdução 
A Unimed Grande Florianópolis é uma organização que conta com 1.616 médicos 

cooperados, 43 laboratórios, 39 hospitais, 257 clínicas, dois Núcleos de Atenção à Saúde 
(NAS), um Pronto-atendimento infantil (NAS Júnior), um Centro de Promoção da Saúde 
(CPS), e abrange 21 municípios. Entretanto, continha um histórico que necessitava ser 
melhorado no que diz respeito às mudanças de sistemas, com impacto nas áreas de negócio.  

Para melhorar o gerenciamento das áreas comercial, financeira, contábil e 
administrativa da cooperativa, de forma integrada, a Unimed Grande Florianópolis avaliou 
opções no mercado, e optou por mudar seu sistema de Planejamento dos Recursos 
Empresariais ou do Negócio (ERP). Tal sistema consiste em uma importante ferramenta de 
apoio à tomada de decisão, além de ser o responsável por integrar estas áreas, unificando as 
informações de maneira centralizada e precisa. Para isso, optou-se na formação de uma equipe 
multidisciplinar e processos baseados em melhores práticas de gerenciamento de projetos para 
potencializar os resultados de implantação do programa. 

O nome PSI - Programa Sistemas de Informação se deu devido à necessidade de 
informar e divulgar uma visão da amplitude do programa, onde os novos sistemas 
implantados geram mudanças em processos, forma e cultura de trabalho de cada colaborador 
e não apenas a implantação de um novo software. 

Metodologia 
Antigamente, quando não existiam projetos, as mudanças nas organizações eram feitas 

em meio às atividades continuadas da empresa, o que fragilizava os dois segmentos, 
impossibilitando a maioria das melhorias estratégicas da organização e criando uma incômoda 
realidade, onde iniciativas eram encerradas sem que o objetivo tivesse sido alcançado. Os 
projetos vieram para organizar estas iniciativas, que atualmente são começadas, planejadas, 
executadas, controladas e finalizadas. 

Os stakeholders foram classificados por importância no projeto. Após a identificação de 
que os envolvidos com maior importância e força na organização estavam nas áreas de 
negócio, ficou evidente que o apoio e a priorização destes trariam o respaldo necessário para o 
cumprimento do escopo e dos objetivos do projeto. 

Logo a seguir foi feito o plano de gerenciamento destes recursos e, a partir daí foram 
atualizadas: a estrutura analítica dos recursos do projeto; os planejamentos de comunicações, 
aquisições, qualidade, riscos e custos; a estimativa de recursos para as atividades, o 
desenvolvimento da equipe do projeto, a mobilização da equipe e o gerenciamento de 
expectativas das partes interessadas. 

As equipes foram divididas por conhecimento nas áreas referentes às diretorias e 



 

formaram células de negócios com Analistas de Negócio, Analistas de Sistema e 
Facilitadores, os quais dominavam por completo o assunto necessário para o desenvolvimento 
do projeto. 

 

 
Figura  1 – Organograma da Equipe.  

 
"Não podíamos apenas executar, tínhamos que fazer com qualidade, precisão e saber 

lidar com todos os contratempos que surgiram. Juntos tínhamos um único objetivo: implantar 
no prazo e com a menor margem de problemas”. (FERREIRA, Fernanda Mara - Analista de 
Negócios)  

A figura do facilitador foi implantada com o objetivo de aproximar os usuários-chave 
das áreas de negócio, aos analistas de negócio e analistas de sistema, formando assim uma 
equipe uniforme. Outro fator importante foi promover à figura do facilitador as experiências 
de conhecimento de projetos estratégicos da organização.  

“Tivemos a oportunidade de crescer em conhecimento, promover a interação com as 
outras áreas da organização, além de participar em reuniões estratégicas que nos 
proporcionaram visibilidade de referência em nossa divisão”. (LUIZ, Eduardo – Facilitador 
Financeiro) 

Dentre as técnicas utilizadas para o gerenciamento dos envolvidos, estão: o 
acompanhamento do desempenho de membros da equipe; o fornecimento de feedback; a 
resolução de problemas; a coordenação de mudanças para melhorar o desempenho do projeto; 
o incentivo à boa comunicação; a adaptação aos processos da empresa; a habilidade de 
negociação; a liderança; as observações e os registros de questionamentos; as lições 
aprendidas e colhidas durante a execução do projeto; as avaliações de desempeno e o apoio 
para resoluções de conflitos e problemas do dia-a-dia do projeto.  

O primeiro passo para um planejamento diferenciado foi definir papéis e 
responsabilidades da equipe, posicionar a importância do projeto para a organização e definir 
os recursos e a estrutura de trabalho.  

Com o intuito de organizar a hierarquia do projeto, e de dar ênfase à participação das 
áreas de negócio, foi criado um Grupo Gestor que representava os stakeholders das áreas 



 

envolvidas, diretorias e patrocinadores do projeto.  
O projeto envolveu as cinco diretorias de gestão da Unimed Grande Florianópolis – 

Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira - DGAF, Diretoria de Gestão Comercial e 
Marketing - DGCM, Diretoria de Gestão da Rede Prestadora - DGRP, Diretoria de Gestão 
Estratégica - DGES e Diretoria de Gestão de Serviços Próprios - DGSP, onde cada membro 
do grupo gestor representou uma área envolvida. Além disso, foi criado um canal de 
comunicação informando o andamento e os riscos que poderiam ocorrer, conforme o trabalho 
foi sendo desenvolvido e as mudanças foram aparecendo.  

Durante a execução do projeto, a iniciativa do acompanhamento do Grupo Gestor, que 
atuou como um comitê de controle de mudanças (CCM) foi extremamente positiva. Pois, foi 
necessário tomar decisões chave para o sucesso do trabalho, tais como a que consideramos 
ímpar, onde o grupo necessitou optar entre o prazo e o escopo em diversos momentos críticos 
em relação data de implantação.  

O apoio dos gestores, que cederam seus melhores colaboradores, foi o diferencial, fator 
que estabeleceu a característica de um projeto das áreas de negócio, com disponibilidade para 
ajustes e definições de processos, testes, homologações, e da própria implantação do sistema, 
contendo suporte nos planos de virada, contingências e atendimento. 

“Conseguimos efetuar a virada e manter a operação continuada da área sem maiores 
impactos. Foi importante o trabalho em conjunto, com foco no processo e não na atividade 
isolada”. (CORDEIRO, Fernanda - Gerente Financeira) 

Todas estas iniciativas de alterações nas práticas e metodologias foram necessárias para 
a adequação da forma de trabalho às particularidades do negócio da organização, com foco no 
objetivo do projeto. Customizações dos softwares existentes e do novo ERP também foram 
necessárias. 

O escopo do projeto foi planejado por dois anos e finalizado com os seguintes objetivos:  
• Integrar o sistema de gestão de produtos e serviços de saúde com o novo ERP. Essa 

integração abrangeu a área financeira e a área contábil, nos controles de contas a receber, 
contas a pagar e custos; 

• Integrar o sistema de Gestão de Pessoas (Financeiro e Contábil); 
• Integrar o sistema de Gestão Hospitalar (NAS – clientes, faturamento e estoques); 
• Realizar as customizações necessárias, verificadas em função da integração; 
• Aperfeiçoar rotinas financeiras e bancárias (cobrança e pagamentos);  
• Atender as rotinas contábeis, legais e fiscais; 
• Migrar as informações do ERP em uso, das movimentações financeiras e contábeis até a 

virada para o novo sistema; 
• Implantar módulo de controle de contratos; 
• Implantar módulo de controle orçamentário; 
• Implantar módulo de controle patrimonial – imobilizado. 

Para atender às necessidades de comunicação do Projeto, foi promovida uma ação de 
marketing visando à valorização da equipe, tornando-a do conhecimento de toda a 
organização, e fazendo as devidas divulgações dos pontos importantes da concepção do 
mesmo. 

 



 

 
Figura 2 – Folder de ação de Marketing para fortale cer a imagem dos facilitadores.  
 
A Unimed Grande Florianópolis conta com um Escritório de Projetos que cuida do 

Portfólio de projetos da empresa, que são divididos em Estratégicos e Táticos. Este escritório 
tem a responsabilidade de efetuar o gerenciamento do portfólio informando as situações dos 
projetos por meio de indicadores físicos financeiros, e solicitando detalhamento das atividades 
do projeto por meio de documento de Staus Report, em caso de atrasos. Este documento é 
encaminhado para conhecimento da diretoria. 

Conforme a maioria das organizações modernas tem se posicionado, a Unimed Grande 
Florianópolis está estruturada como uma empresa de “Organização Composta”. Ela conta com 
equipes que podem incluir pessoal de diferentes departamentos funcionais, trabalhando em 
tempo integral ou não, dependendo da necessidade da atividade. Também têm condições de 
desenvolver seu próprio conjunto de procedimentos operacionais, podendo ainda operar fora 
da estrutura hierárquica formal padrão.  

Para um projeto ser aprovado no Escritório de Projetos, o mesmo deve ser classificado 
no estudo de viabilidade, que leva em consideração os seguintes indicadores: ROI – Valor de 
Retorno, Pay-Back – Tempo em que o projeto se paga, TIR – Taxa Interna de Retorno e VPL 
- Valor Presente Líquido. 

Sendo aprovado, o projeto é formalizado por um termo de abertura, onde são planejadas 
premissas, escopo inicial, riscos, envolvidos, investimento, início e fim, e deve ser assinado 
pelos patrocinadores. Neste momento, será designado um gerente de projetos que irá idealizar 
o seu cronograma, contendo as fases, desde o planejamento até a última reunião de 
encerramento, conforme padrão do escritório de projetos. 

Ao serem iniciadas as atividades foi criada uma agenda fixa do projeto com reuniões e 
processos pré-determinadas tais como:  

Reuniões do Grupo Gestor 
Todas as quintas, às 15 horas, o grupo gestor se reunia para discutir o escopo do projeto, 

aprovando ou negando novas solicitações de mudanças. 
Reuniões com Equipe 
Todas as segundas, às 14 horas, a equipe do projeto se reunia por 30 minutos para 



 

discutir dificuldades no projeto, dúvidas no processo ou necessidade de envolvimento dos 
fornecedores. 

Portfólio de projetos 
Todas as sextas o cronograma era encaminhado com a última atualização para 

apresentação e acompanhamento em reunião da diretoria. Caso o projeto demonstrasse um 
atraso superior a 5%, o líder do projeto precisaria encaminhar uma justificativa por meio de 
documento de Relatório de Status Report do projeto. 

O departamento de gestão de pessoas foi envolvido como responsável pelo 
gerenciamento da logística dos treinamentos. Estes treinamentos foram realizados para todas 
as áreas envolvidas na implantação, com consultores capacitados e disponibilizados pelos 
fornecedores, tendo duração de dois meses e meio, no total. Todos os treinamentos foram 
registrados conforme os padrões da área de qualidade, a qual está ligada à mesma diretoria do 
escritório de projetos.  

A virada do sistema ocorreu no dia cinco de abril de 2010, e teve acompanhamento 
estatístico de chamados atendidos pela equipe de suporte e SLA – Acordo de Nível de Serviço 
– de atualizações do novo sistema. 

Segundo a representação gráfica abaixo, o planejamento realizado para a implantação 
do ERP foi extremamente bem sucedido, pois a partir do terceiro mês pós-virada o sistema 
entrou em um processo de estabilização. Isso representa um indicador positivo de benchmark 
frente aos cases apresentados no mercado, que em muitos casos levam mais de seis meses 
para iniciar os processos de estabilização. 

 

 
Figura  3 – Controle de atualizações do sistema.  

 
Com relação ao processo de atualizações, que compreende novas funções ou correções, 

o que pudemos verificar foi uma demanda estável nos meses de janeiro e fevereiro, o que nos 
remeteu a um planejamento bem estruturado. No mês de março, que foi o período de pré-
virada, o volume aumentou consideravelmente, o que já era esperado, considerando que o 
ERP contempla diversos processos correspondentes às áreas de negócio relacionadas. 

Pudemos observar que no mês subseqüente à virada, o número de atualizações mensais 
já assumiu um viés de estabilização, demonstrando uma aderência significativa dos processos 
contemplados pelo ERP em relação aos processos utilizados, onde foi possível adaptar a 
cooperativa ao sistema e não o contrário. Esta política garantiu menos manutenção e, em 
consequência, maior estabilidade do sistema. 

O controle de qualidade, prazos e atendimento do fornecedor foi acordado em contrato e 
acompanhado pela área responsável. “Toda implantação do ERP foi regida por um SLA. Este 



 

processo nos proporcionou definir níveis de serviços, de prazos e de entregas, aderentes ao 
cronograma de implantação. Também foi possível realizar um acompanhamento da aderência 
das entregas. Como consequência, os prazos foram acertados sem grandes distorções, e o 
relacionamento com o fornecedor foi pautado em uma normatização definida em contrato, 
diminuindo consideravelmente as margens para desvios e distorções”. (HAWERROTH, Udo - 
Supervisor Divisão de Serviços em TI) 

Dentre às lições aprendidas, a forma com que a organização se mobilizou para o projeto 
e o suporte fornecido pela área de tecnologia da informação incrementou consideravelmente 
os resultados de desempenho em relação aos outros projetos nas quais as implantações eram 
de responsabilidade única da equipe de tecnologias.  

No modelo de integração entre facilitadores, analistas de sistemas e analistas de 
negócios, os facilitadores tinham a expertise dos processos de negócio das áreas e os 
utilizavam para facilitar e validar especificações técnicas, aprimorar homologações do sistema 
e acrescentar em qualidade e segurança para o trabalho final de aplicação em produção na 
hora da virada em produção. 

“Um sistema integrado exige um processo de implantação integrado. A criação do papel 
dos facilitadores no projeto permitiu a reunião de uma equipe multidisciplinar, onde os 
processos e seus impactos eram discutidos e acompanhados, integrando todas as áreas da 
Cooperativa. (PACÍFICO, Jean - Facilitador e Analista de Compras e Contratos)” 

Foi trabalhada com excelência a questão de proteção da equipe, no que se refere as 
negociações políticas e de conflitos, pelos líderes do projeto. Foi priorizado o bom andamento 
do trabalho do grupo, com o bloqueio de informações não concretizadas até a sua 
formalização. 

O ambiente de trabalho reservado para a equipe do projeto foi fundamental para a 
concentração de especialistas, analistas e, principalmente, de facilitadores que, por serem 
colaboradores chave das áreas, eram muito acessados pelos colegas e não tinham o tempo de 
dedicação necessário para o projeto, nos seus locais de trabalho originais. 

Em alguns pontos importantes do projeto, os analistas de negócio foram designados 
para viagens às sedes dos fornecedores para a realização de testes, adiantando os prazos e 
melhorando a qualidade das entregas. 

O fato de o projeto ter o apoio do fornecedor, que cedeu de um gerente de projetos e de 
dois consultores especializados em implantações do novo produto, durante toda a execução do 
projeto, deu a consistência e a dinamicidade necessária para o bom andamento do trabalho. 

O gerenciamento do projeto foi baseado nas boas práticas do PMBok, tendo como base 
papéis e responsabilidades bem definidos, e a experiência dos integrantes da equipe que, em 
sua maioria, apresentavam o perfil de serem bem sucedidas, tendo capacidade para orientar 
seus próprios esforços. 

Gerenciamento do Projeto 
Fase de iniciação 
A escolha do gerente de projetos foi feita por um rigoroso conceito de seleção, no qual 

se buscou um profissional experiente em implantações de ERP, com comprovada aprovação 
no mercado e habilidades para cumprir os objetivos do projeto. 

No termo de abertura do projeto, foram formalizadas premissas, escopo inicial, riscos, 
envolvidos, previsão de investimento, início e fim. O mesmo teve de ser assinado pelos 
patrocinadores. 

Nesta fase, foram definidos o desenvolvimento de estratégias de gerenciamento das 
partes interessadas, a identificação dos requisitos iniciais, os objetivos mensuráveis e a 
compreensão do business case tendo em vista às informações históricas da empresa e os 



 

requisitos iniciais do projeto. 
Fase de Planejamento 
Na fase de planejamento, foi definida a forma de gerenciar os processos relacionados às 

áreas de conhecimento de escopo, tempo, custos, recursos humanos, comunicações, controle 
de qualidade, riscos e aquisições. 

O escopo do projeto foi definido em função dos requisitos levantados, e assim foi 
decidido sobre as aquisições a serem realizadas, ou seja, a decisão sobre qual o fornecedor e o 
ERP a ser adquirido. Este foi o ponto-chave desta fase. 

Criar a lista de atividades, estimar tempo, custos e necessidade de recursos, desenvolver 
o cronograma e o orçamento, consistiu nos próximos passos. 

Os processos e métricas de qualidade foram revistos, em função de uma atividade 
contínua da organização, nas atualizações dos ativos dos processos organizacionais.  

Foi ponto fundamental no planejamento a definição de papéis e responsabilidades, 
adequando a Estrutura Analítica dos Recursos à Estrutura Analítica da organização. 

Houve uma preocupação especial com a parte da comunicação, que contou com o apoio 
das áreas de Marketing e Gestão de Pessoas, buscando a motivação da equipe, a divulgação 
do projeto dentro da organização e a interação dos envolvidos. 

“O grupo estava em um ambiente exclusivo para as atividades do projeto, com toda 
infraestrutura necessária, o que contribuiu na qualidade do trabalho realizado. Ficou evidente 
a eficiência da comunicação, a interação entre os membros da equipe, a resolução rápida de 
problemas e, principalmente, o foco nas prioridades. Vale destacar o bom relacionamento da 
equipe com gerente do projeto, com os patrocinadores, com os líderes e gestores de todas as 
áreas envolvidas”. (ALMEIDA, José Airton - Analista de Negócios) 

Na busca por minimizar riscos, os envolvidos promoveram ações de identificação e 
análise qualitativa e quantitativa de riscos, além de um plano de ação para respostas a esses 
possíveis problemas. 

O plano-controle de desempenho do projeto e dos envolvidos foi realizado de acordo 
com a visão de “como executar e controlar as atividades do projeto”.  Reuniões semanais de 
status report foram planejadas e executadas, e os índices apresentados e discutidos com os 
patrocinadores. 

Fase de Execução 
A fase de execução consistiu em produzir o escopo do projeto. Durante este período, 

algumas mudanças foram solicitadas, em função de situações inusitadas, como as questões 
legais apontadas pela Agência Nacional de Saúde, ou os detalhes de aderência do novo ERP à 
especificidade do negócio da Unimed Grande Florianópolis. 

Nessas situações, onde existia a necessidade de realizar controle integrado de mudanças, 
o comitê de controle de mudanças era acionado. Apenas mudanças aprovadas eram realizadas, 
porém todas eram documentadas com o intuito de garantir o entendimento comum. 

Em meio às atividades de gerenciamento do projeto, a garantia da qualidade se dava 
pelo processo de homologação, com os facilitadores que eram representantes das áreas de 
negócio. A garantia da execução do processo de desenvolvimento do projeto era controlada 
pelas entregas da documentação necessária, e com o acompanhamento do gerente de projetos.  

Treinamentos foram realizados, para promover o desenvolvimento e a motivação da 
equipe, assim como jantares e comemorações que, além de motivar, buscavam a integração 
dos envolvidos, com a participação direta de toda a equipe. 

Fase de Monitoramento e Controle 
Durante toda a fase de monitoramento e controle foi adotada a prática de medir o 

desempenho, com relação à linha de base do projeto e às métricas determinadas pelo gerente 



 

de projetos. Foram identificadas variações, e sempre que necessário, eram realizados ajustes, 
conforme a aprovação do comitê de controle de mudanças. 

 

 
Figura 4 – Exemplo de Status Report apresentado ao CCM.  

 
Prever desvios e realizar ações preventivas, com o intuito de evitar mudanças, fizeram 

parte das atividades de gerenciamento do projeto. Elas constituíram o tema das apresentações 
semanais de progresso, realizadas aos patrocinadores.  

Em cada marco concluído e, a cada início de novo marco, foram realizadas as atividades 
de aceitação da entrega com o cliente, além do controle de qualidade e da auditoria de riscos 
da próxima etapa. Vale ressaltar que em um projeto de implantação de um ERP, o momento 
da virada do sistema é o ponto culminante do trabalho da equipe. Por isso, algumas entregas 
foram sendo homologadas e somente puderam ser levadas à produção no dia da virada do 
sistema, quando todo o trabalho é colocado em produção de uma só vez. Consideramos esse 
um fator crítico. 

Fase de Encerramento 
A fase de encerramento do gerenciamento do projeto girou em torno da liberação dos 

recursos, da confirmação e da formalização da entrega do serviço, das atualizações com base 
nas lições aprendidas, da comemoração pela finalização e da assinatura do termo de 
encerramento do mesmo, junto ao escritório de projetos. 

No que diz respeito aos processos específicos de tecnologia da informação seguiram as 
melhores práticas de qualidade de software e gestão de serviços de TI baseados em ISO 
20.000, ITIL e CMMI, práticas já utilizadas pelo departamento de TI. Esses modelos 
auxiliaram de forma significativa na implantação do pós-virada, no que se refere à 
disponibilidade e à qualidade do suporte, disponibilizando às áreas de negócio.  

Segue abaixo em sequência de execução os processos voltados para a área de tecnologia 
da informação. 
1. Descrição da funcionalidade: ao identificar uma nova necessidade, essa precisa vir 

acompanhada do documento de descrição da funcionalidade, que é desenvolvido pelo 
facilitador da área, considerando uma visão de processo e impacto de negócio das áreas 
envolvidas. 

2. Levantamento de Requisitos: a partir desse processo, os analistas de TI criaram um 



 

documento chamado “Documento de visão”, cujas informações tinham prazo estimado, o 
custo e o retorno do investimento, além do impacto que a mudança causaria ao escopo e 
ao orçamento.  

3. Especificação Funcional: trata-se do desenvolvimento de um documento produzido por 
analistas de negócio ou analistas de sistemas, mas tem validação dos facilitadores das 
áreas de negócio. Nele estavam descritas, em detalhes, as alterações ou novas 
funcionalidades que serão customizadas no sistema. 

4. Desenvolvimento: o desenvolvimento é feito pelo fornecedor, tendo por referência a 
especificação funcional desenvolvida no processo anterior. 

5. Testes: essa atividade é de responsabilidade de analistas de negócio ou analistas de 
sistemas, que contavam com uma base dedicada para testes e se utilizavam dos 
documentos de descrição da funcionalidade, visão e especificação funcional para 
avaliarem o escopo e a qualidade das customizações desenvolvidas. 

6. Homologação: a homologação sempre foi realizada pela área de negócio, garantindo a 
qualidade do que foi pedido e o que foi entregue antes de ser liberado no ambiente de 
produção. 

7. Documento de alteração de escopo: com essas informações o grupo gestor ou comitê de 
mudança decidia se a demanda deveria ou não fazer parte do escopo, e com que 
prioridade. Caso a mudança fosse aprovada, com mudança no escopo, essa era submetida 
à aprovação da diretoria e formalizada no escritório de projetos. 

8. Teste Robô: Após a homologação, como as mudanças eram muitas, foi aplicada uma 
ferramenta de testes de software que simulava uma quantidade maior de usuários 
utilizando o sistema, onde puderam ser testados os processos básicos principais, 
garantindo assim a estabilidade do sistema. 

9. Gestão da Configuração: O analista de configuração era responsável pelas atualizações 
e pela garantia de que todos os componentes de atualização não iriam causar instabilidade 
no ambiente de produção, que já está em andamento. Por meio do controle de versões, o 
mesmo garantia que, caso um novo componente entrasse em produção com problemas, o 
mesmo seria imediatamente removido e encaminhado novamente para os testes. 

10. Gestão de incidentes: monitoramento das demandas em produção e específicas ao 
processo de implantação definindo planos de contingência em caso de falhas. 

11. Gestão de problemas: busca a estabilização dos sistemas e avaliando e solucionando. 
12. SLA/SLM : Proporcionou a definição dos níveis de serviço com o fornecedor, 

mensuração dos prazos de entrega das demandas e de sua respectiva qualidade. 
 

Ponto Crítico 
 Tendo em vista a área de ação da Unimed Grande Florianópolis - uma cooperativa de 

saúde que tem a responsabilidade de zelar pelos bens maiores da humanidade, que é a saúde e 
a vida - o ponto mais crítico do trabalho estava nas ações da implantação do sistema. 

Foi necessária a garantia de que os processos estariam seguros após a atualização em 
produção. As ações não deveriam refletir no sistema de gestão de planos saúde e serviços, que 
atendem os clientes 24 horas, sete dias por semana, bem como os processos críticos de 
faturamento, compras, contas a pagar, contas a receber e contabilidade. 

Além do atendimento aos clientes e fornecedores, a necessidade de faturamento no dia 
seguinte à implantação do novo sistema representou um risco, em função de que os sistemas 
de ERP não funcionaram paralelamente. Portanto, uma exemplificação para o caso seria: “ao 
tirar um da tomada, o outro foi ligado”. 

As migrações de contas a receber e contas a pagar precisavam ser realizadas dentro da 



 

janela planejada para a virada do novo ERP, visando garantir a continuidade dos processos. 
Por outro lado, era necessária a disponibilidade, no novo sistema, de todos os compromissos 
com fornecedores oriundos do sistema legado. Vale destacar o planejamento para a migração 
contábil, uma vez que o sistema virou no início de Abril de 2010. Nesse contexto, destaca-se a 
experiência e o conhecimento dos membros da equipe sobre os processos financeiros e 
contábeis, bem como o domínio acerca das estruturas de dados dos sistemas envolvidos. 

Os fatores críticos foram administrados com os processos de gestão utilizados, que 
garantiram a qualidade e tranquilidade do processo de virada. Todos os envolvidos estavam 
bem preparados. Foram desenvolvidos planos de contingência, com medidas paliativas para 
possíveis erros, plano de comunicações, com informações importantes da virada, e plano de 
atendimento contendo processo de solicitação de suporte e os contatos da equipe de suporte. 
Foram efetuadas negociações com fornecedores, que estiveram à disposição conforme a 
necessidade do cronograma, além da segurança respaldada em um sistema completamente 
testado e homologado pelos usuários. 

A decisão de virar foi tomada em conjunto, de forma horizontal, envolvendo a diretoria, 
gerencia e colaboradores das áreas de negócio diretamente ligados ao projeto. Quando a 
decisão foi tomada por todos, a equipe sentiu que estava pronta para garantir uma boa 
implantação.  

“Executamos o plano de virada e fomos passar o domingo de páscoa com a família para 
renovarmos as forças, pois na segunda-feira todos os nossos esforços seriam testados na 
prática, em produção. Foi muito gratificante fazermos faturamentos, autorizações, impressões 
de faturas e boletos nas novas configurações, entre outros processos, sem maiores problemas, 
já no primeiro dia da pós-virada. Tenho muito orgulho de ter participado dessa equipe e deste 
projeto. (FURTADO, Leonel - Integrante da equipe de gerenciamento do projeto)” 
 
Resultado 

Os resultados para o negócio foram os objetivos atingidos com o sistema em produção. 
Essa era a necessidade inicial da empresa para atingir maior ganho em competitividade. O 
impacto controlado de um novo sistema não trouxe dificuldades ou prejuízos com adaptação. 

O modelo adotado proporcionou o desenvolvimento profissional bastante importante 
para todos em conhecimento de negócio, processos de gestão, negociação e trabalho em 
equipe. Muitos participaram do início ao fim do planejamento e decisões críticas. 

A integração entre todos os sistemas da organização garantiu confiabilidade das 
informações, evitou retrabalho e possíveis erros operacionais em processos extensos e 
essenciais. 

“Uma gestão focada em resultados e nas pessoas, com base numa estrutura dinâmica, 
foi determinante para os resultados positivos desse projeto. (SOUZA, Mauricy - Integrante 
da equipe de gerenciamento do projeto)” 

A facilidade de consultas e extração de dados foi um diferencial da ferramenta, pois 
havia uma necessidade a ser melhorada no que se refere a relatórios gerenciais e operacionais. 

Também houve redução de trabalhos manuais, confiabilidade nos dados, rapidez nos 
processos de contabilização, possibilitando o resultado contábil otimizado e coerente com as 
origens das áreas financeira e administrativa. 
          “Esse desafio nos proporcionou adquirir uma nova visão sobre todos os nossos 
processos, além do envolvimento com diversos colaboradores e áreas da empresa. No 
Departamento de Contabilidade, já é perceptível o valor agregado por meio da integridade das 
informações obtido pelo PSI, sendo esta, condição necessária para a boa gestão da 
cooperativa. (LAUREANO, Aline - Facilitadora e Analista de Contabilidade)” 



 

Dentro muitos outros bons resultados, podemos citar: 
- O apoio rápido e seguro a tomadas de decisões;  
- A possibilidade de configuração de layout de débito em conta com bancos 

conveniados, acrescentando uma opção de pagamento nas negociações de comercializações 
dos planos de saúde, possibilitando aumento nas vendas e retorno financeiro;  

- A configuração eletrônica de outras formas de cobranças, por exemplo, envios de 
arquivos de remessa e recebimentos dos retornos bancários;   

- A configuração de pagamentos a fornecedores por borderôs manuais e eletrônicos, 
facilitando os processos de pagamento da organização, que era efetuado anteriormente por 
cheque. 

- A geração de arquivos contábeis para atendimento de exigências legais por parte da 
Agência Nacional de Saúde – ANS e da Receita Federal. 

- A automatização dos cálculos para pagamento de impostos que até então eram feitos 
de forma manual, gerando economia de recursos, tempo, além de evitar erros operacionais 
que podem gerar multas ou pagamentos indevidos. 

- As autorizações de pagamentos pelo sistema, facilitando e otimizando a análise da 
gerente financeira. 

- As autorizações de pedidos de compras por meio de alçadas configuradas por uma 
hierarquia parametrizada no sistema, substituindo um trabalho manual e facilitando a análise, 
controle e aprovação dos diretores. Vale salientar que as aprovações podem ser feitas pela 
internet, portanto de qualquer lugar onde o diretor se encontre;  

- A implantação do módulo de compras, que substituiu todos os processos manuais de 
compras, transferências entre filiais, controles de estoques, solicitações de materiais, serviços, 
medicamentos etc. 

Além de alcançar os objetivos principais do projeto, os riscos apontados foram 
trabalhados e superados com êxito, permitindo o primeiro faturamento no dia seguinte à 
implantação, e sem interrupções de atendimentos. 

As integrações com os sistemas satélites foram atendidas e aperfeiçoadas, com o 
acompanhamento do trabalho, sem gerar transtornos no dia-a-dia da cooperativa. 

Os ativos organizacionais da empresa foram atualizados a partir desse case, gerando 
lições aprendidas e a continuidade na utilização dessas práticas, visando os projetos que virão 
no processo de expansão da organização, e comprovando o sucesso do foco nas áreas de 
negócio. 

 “O investimento em processos de gerenciamento foi fundamental para garantir a 
qualidade e o cumprimento dos objetivos do projeto. (DEZEN, Mauricio - Diretor de Gestão 
Estratégica)” 
 
Discussões e Conclusões 

Este caso de sucesso tem por objetivo proporcionar fundamentação aos leitores para 
uma reflexão sobre a importância da metodologia e do investimento nos processos. Gerar 
discussões e futuras conclusões importantes sobre a forma de condução do Gerenciamento de 
Projetos em conformidade com a estrutura da organizacional das empresas. 

Devido ao modelo de trabalho adotado, o momento mais crítico, a decisão da 
implantação, foi tomado em conjunto, de forma horizontal, envolvendo a diretoria, gerencia e 
colaboradores das áreas de negócio diretamente ligados ao projeto. Quando a decisão foi 
tomada por todos, a equipe sentiu que estava pronta para garantir uma boa implantação.  

A empresa ganhou em maturidade em processos, colaboradores e espírito de equipes, 
pois todos perceberam que o projeto fluiu melhor quando todos estão envolvidos. 



 

As aeras de negócio passaram a entender melhor como funcionam os processo de 
Tecnologia da Informação, conseguindo assim separar e compreender a diferença entre 
processo e sistemas. 

Atualmente muitos processos estão sendo revisados evitando custos desnecessários em 
customizações no sistema. Ainda neste âmbito veio a decisão das áreas de negócio em que o 
sistema seria implantado sem customizações e os processos seriam adaptados aos processos 
oferecidos pelo sistema. 

Estamos colhendo frutos, economizando e também investindo ao discutirmos sobre 
processos, reduzindo retrabalho ou novas mudanças no sistema. 

O documento de descrição de funcionalidade fez com que as áreas se aprofundem no 
assunto da revisão dos processos, com o apoio dos analistas de negócio. Os investimentos em 
mudança no sistema são minimizados, tornando os processos mais enxutos e eficientes 
conseqüentemente agregando valor aos processos da Unimed. 

Agregamos valor ao negócio evitando problemas, implantando com rapidez e 
minimizando riscos de forma integrada. 

Mantemos um Grupo Gestor permanente discutindo a gestão integrada de recursos de 
tecnologia da informação e controlando melhor os investimentos com a participação da alta 
direção. 

 

 
Figura 5 – Gráfico de atendimentos antes e depois d a implantação.  

 
“O resultado superou as expectativas. A quantidade de chamados após a virada foi 

muito pequena se fizermos uma relação com o escopo, quantidade de áreas e usuários 
envolvidos. O período de estabilização também foi curto. O maior problema, já esperado, foi 
à adaptação aos novos processos e interfaces do sistema para os usuários das áreas de 
negócio. Como fortalecemos o papel do facilitados, esses itens também foram controlados 
sem grandes dificuldades. Essa foi à maior prova de retorno de investimento (ROI) quando 
decidimos trabalhar com governança e metodologia de ponta. (MARTINS, Celso Lanzillotto 
– Gerente de Tecnologia da Informação). 

Os ativos organizacionais da empresa foram atualizados com este caso de sucesso, 
gerando lições aprendidas e continuidade na utilização destas práticas, visando os projetos que 
virão no processo de expansão da organização, comprovando o sucesso do foco nas áreas de 
negócio. 
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