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Introdução 

1. Em conformidade com as instruções do 50º Conselho Diretor da Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 2010, a Repartição Sanitária Pan-Americana 

(RSPA) lançou um projeto para modernizar o Sistema de Informação para a Gestão da 

RSPA (PMIS, por sua sigla em inglês). O progresso posterior foi informado em várias 

reuniões dos Órgãos Diretores. 

2. Este relatório final registra a conclusão do projeto e a institucionalização do PMIS 

dentro do ciclo administrativo bienal completo da RSPA. 

Antecedentes 

3. A RSPA lançou os componentes de recursos humanos e folha de pagamento do 

PMIS em 2015, e os componentes financeiro, de compras e do orçamento em 2016. 

O sistema permite executar 180 processos de negócio e oferece relatórios e painéis de 

controle para apresentar informações para o processo de tomada de decisões. O sistema 

foi concebido para acomodar melhoras contínuas. A fim de administrar a implementação 

permanente de novos recursos, a RSPA mantém um roteiro para otimização, revisto 

regularmente no âmbito do processo de governança do PMIS. 

4. Em 2017, a RSPA concluiu com êxito o planejamento, teste e implementação do 

primeiro encerramento financeiro de um biênio usando o PMIS. 

5. O anexo traça uma cronologia do histórico do projeto, desde o 50º Conselho 

Diretor até a 12ª Sessão do Subcomitê para Programas, Orçamento e Administração do 

Comitê Executivo. 

Análise da situação 

6. Foram acrescidas novas funções ao sistema e foram identificadas e postas em 

prática oportunidades para simplificar as operações, o que resultou em processos que 

exigem menos tempo e menos intervenções dos gerentes. Foram criadas equipes 
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interfuncionais para se encarregar do fechamento bienal, folha de pagamento, obrigações, 

relatórios e painéis de controle. Essas equipes interfuncionais tomaram as providências 

necessárias para que as questões que impactem várias áreas sejam abordadas por todos os 

departamentos envolvidos. A perícia técnica do pessoal da RSPA no tocante aos sistemas 

do PMIS vem sendo fortalecida por meio de um programa de aprendizado estruturado 

para reduzir a dependência de fornecedores externos. Dados estruturados para apoiar a 

tomada de decisões estão sendo entregues aos usuários por meio de relatórios e painéis de 

controle sob medida desenvolvidos para essa finalidade, no intuito de continuar a agregar 

valor às atividades de cooperação técnica. 

Ação pelo Comitê Executivo 

 

7. O Comitê é convidado a tomar nota da conclusão da implementação do projeto do 

PMIS e fazer as observações que considere pertinentes. 

Anexo 
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Anexo 

Antecedentes sobre o Sistema de Informação para a Gestão da RSPA 

 

 

1. O 50º Conselho Diretor adotou a Resolução CD50.R10 (2010), Modernização do 

Sistema de Informação para Gestão da RSPA. Essa resolução continha várias disposições 

fundamentais: a) a aprovação dos princípios orientadores para a modernização; 

b) a autorização para dar seguimento à adoção do software de planejamento de recursos 

empresariais (ERP), que seria independente da OMS e sofreria adaptações limitadas, 

porém permanecendo alinhado com o GSM da OMS e atendendo todos os seus 

requisitos; e c) a aprovação das fontes de financiamento. 

2. O alcance do projeto de modernização abrangia sistemas para o planejamento e o 

orçamento, a gestão de recursos humanos, a folha de pagamento, a gestão financeira, e os 

serviços de compras. 

3. O orçamento global para o projeto, aprovado pelo 50º Conselho Diretor, foi de 

US$ 20,3 milhões,1 dos quais $10,0 milhões foram financiados pela Conta Especial. 

4. Em 19 de fevereiro de 2013, a Diretora da RSPA delegou o projeto do PMIS ao 

Escritório de Administração e designou o Diretor dos Serviços de Tecnologia da 

Informação (ITS, por sua sigla em inglês) como líder interno do projeto. Como 

consequência, a governança, a gestão e a carta do projeto foram revistas. 

5. Em 25 de abril de 2013, uma solicitação de propostas formal foi emitida a fim de 

identificar um pacote de software de ERP de Nível II2 que satisfizesse a maioria dos 

requisitos institucionais da OPAS. A equipe do projeto identificou o ERP da Workday 

como o que melhor se encaixaria na Organização. 

6. A OPAS assinou o contrato com a Workday em 30 de setembro de 2013, apenas 

cinco meses após a emissão da solicitação de propostas. As negociações do contrato 

resultaram em melhores condições contratuais para a OPAS e em economia, em 

comparação com a cotação original, superior a US$ 900.000 ao longo da vigência do 

contrato. 

                                                 
1 A menos que indicado de outra forma, todos os valores monetários neste relatorio são expressos em 

dólares dos Estados Unidos. 
2 Os fornecedores de ERP Nível II vendem produtos e serviços de ERP projetados especificamente para 

empresas de Nível II (mercado intermediário) com receitas anuais que variam de $50 milhões a 

$1 bilhão. As empresas do Nível II podem ter uma ou mais instalações físicas. Os produtos de ERP Nível 

II geralmente são de complexidade média: atendem todas as necessidades de aplicativos de uma empresa 

de maior porte, mas com produtos menos complexos. Os produtos de ERP de Nível II têm um custo de 

propriedade mais baixo do que o dos produtos de ERP de Nível I, as taxas anuais são menores e eles são 

mais fáceis de instalar e manter. 
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7. Em 30 de outubro de 2013, a OPAS assinou um contrato com a Tidemark para 

fornecer o módulo de planejamento e orçamento, totalmente integrado à Workday.

8. Entre outubro e dezembro de 2013, a OPAS finalizou o alcance do trabalho do 

integrador do sistema, a Collaborative Solutions, e o contrato com a empresa foi assinado 

em 17 de dezembro de 2013. 

9. Entre outubro e dezembro de 2013, a OPAS também lançou uma licitação para 

solicitar propostas de serviços de gestão de mudanças. O vencedor da licitação 

(Cutter Consortium) assinou um contrato com a OPAS em 19 de dezembro de 2013. 

10. Depois de um processo de contratação por concorrência e uma solicitação de 

propostas de serviços de gestão de projetos, a OPAS finalizou o contrato do gerente de 

projeto externo no início de janeiro de 2014. O gerente de projeto externo, com 

experiência na implementação do software de ERP da Workday, foi contratado em 1º de 

fevereiro de 2014. 

11. Com data de efetivação de 27 de janeiro de 2014, o Diretor Interino de 

Administração nomeou o Contador Principal da OPAS como o novo gerente de projeto 

interno do PMIS. 

12. Janeiro de 2014 representou o começo da implementação do projeto. Essa fase de 

implementação compreendeu o Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento 

(Fase 1), concluída no início de 2015. Uma segunda fase de implementação do 

componente de finanças do sistema (Fase 2) teve início em meados de 2014 e foi 

concluída em janeiro de 2016. 

13. Na Fase 1, foram substituídos muitos dos sistemas antigos de Recursos Humanos 

como HR Express (informações instantâneas sobre recursos humanos), HR Tracking 

(acompanhamento de recursos humanos), e-PPES (Sistema Eletrônico de Planejamento e 

Avaliação do Desempenho da OPAS) e Leave Tracking (acompanhamento de licenças). 

Na Fase 2, foram substituídos os principais sistemas financeiros antigos: AmpesOmis, 

AMS/FMS (Sistema de Gestão de Adjudicações/Sistema de Gestão Financeira), FAMIS 

(Sistema de Informação Gerencial de Contabilidade Financeira), ADPICS 

(Sistema Avançado de Compras e Controle de Estoques) e SOS (sistema simplificado de 

busca online). Vários dos demais sistemas existentes continuarão a funcionar fora do 

alcance do PMIS, como os referentes a impostos, pensões, seguro saúde do pessoal e 

SharePoint. 

14. Durante a elaboração do estudo de viabilidade do PMIS, um estudo dos processos 

de negócio existentes identificou possíveis eficiências que reduziriam o número de etapas 

dos processos em até 26%. Essa projeção de aumento da eficiência previa uma redução 

de 14% do número de etapas de aprovação necessárias atualmente para completar os 

processos institucionais pertinentes. Esse estudo projetou que a redução do número de 

dias necessários para finalizar os processos institucionais pertinentes poderia chegar a 

40%. Durante o primeiro semestre de 2014, uma avaliação global da tecnologia da 
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informação na Organização identificara vários investimentos de longo prazo em TI 

necessários para garantir a sustentabilidade do PMIS. Destacam-se o desenvolvimento e 

implementação das atualizações regulares do software dos módulos do PMIS, a 

capacitação constante do pessoal e a otimização contínua dos processos de negócio. 

15. Durante janeiro e fevereiro de 2014, a OPAS completou a fase de “planejamento” 

da implementação. As seguintes atividades caracterizaram essa fase do projeto: 

a) Identificação da equipe de implementação do PMIS; 

b) Capacitação da equipe na Workday (4 semanas, concluídas em 21 de fevereiro de 

2014); 

c) Finalização dos planos detalhados de trabalho, de capacitação e de gestão de 

mudanças. 

 

16. De 24 de fevereiro a 28 de março de 2014, as sessões de concepção da Fase 1 

foram completadas dentro do prazo. Pessoal de recursos humanos e folha de pagamento, 

a equipe do PMIS, os interessados diretos da OPAS e proprietários de processos 

operacionais participaram das sessões, mediadas por consultores da Collaborative 

Solutions (parceiro da OPAS na implementação). 

17. Durante os meses de abril e maio de 2014, a equipe do PMIS continuou a 

trabalhar com os consultores da Collaborative Solutions na finalização do componente da 

concepção da Workday. Em junho, a OPAS analisou as soluções propostas pela 

Collaborative Solutions. De agosto até o início de setembro, o sistema da Workday 

passou por testes. 

18. A capacitação oficial do pessoal começou em novembro de 2014 na Sede, 

começando pelos administradores das representações nos países. A capacitação do 

pessoal continuou durante dezembro de 2014 e janeiro de 2015. 

19. Durante dezembro de 2014 e janeiro de 2015, os dados e a configuração da Fase 1 

foram carregados e validados na Workday. No início de fevereiro de 2015, entraram em 

funcionamento o sistema de recursos humanos e o sistema da folha de pagamento 

correspondentes a essa fase. 

20. As sessões de concepção da Fase 2 começaram em setembro de 2014 e foram 

concluídas no início de fevereiro de 2015. Participaram dessas sessões funcionários da 

Gestão de Recursos Financeiros, Operações de Serviços Gerais, Gestão de Recursos 

Humanos, Serviços de Tecnologia da Informação, Gestão de Compras e Suprimentos, e a 

equipe do PMIS, além de interessados diretos e proprietários de processos de negócio da 

OPAS, com apoio de consultores da Collaborative Solutions. 

21. A capacitação do pessoal anterior à entrada em funcionamento do sistema sobre 

as funcionalidades da Fase 2 do PMIS começou em setembro de 2015 e continuou até 

dezembro de 2015. 
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22. Em 30 de dezembro de 2015, a OPAS tomou posse do sistema da Workday 

completo e configurado. Em 4 de janeiro de 2016, o componente financeiro da Fase 2 do 

sistema foi acrescido aos componentes de recursos humanos e folha de pagamento da 

Fase 1, que já estavam em funcionamento. 

23. Em janeiro de 2016, foi criado um centro de apoio para o período após a entrada 

em funcionamento, com o intuito de prestar apoio intensivo aos funcionários, inclusive 

com a organização de sessões diárias de perguntas e respostas divididas por tema para o 

pessoal. 

24. Além desse centro de apoio para o período posterior à entrada em funcionamento, 

em janeiro de 2016 foi implementado um sistema novo e melhorado de gestão do serviço 

de atendimento aos usuários, o qual continua a ser usado até hoje. Esse sistema permite 

aos usuários enviar informações sobre incidentes, consultas, problemas e aspectos da 

gestão de mudanças do novo sistema, as quais depois são encaminhadas aos especialistas 

em processos de negócio para que as analisem e apresentem suas respostas. Em seguida, 

um plano abrangente de capacitação foi posto em prática em 2016, voltado para públicos 

específicos, com diversas modalidades de capacitação, como cursos virtuais, sessões na 

Web, apresentações, vídeos explicativos e sessões presenciais conduzidas por instrutores, 

tanto na Sede como nas representações. 

25. Em 2016, a RSPA enfrentou muitos desafios relacionados com as complexidades 

do projeto: um sistema em plena operação em 4 idiomas que permite o uso de 24 moedas 

e 180 processos de negócio e que é usado por mais de 2.000 funcionários em 30 lugares 

diferentes nas Américas. Esses desafios estavam previstos com base na análise de risco 

do projeto, e o orçamento para contingências continha os recursos para resolvê-los. Além 

disso, a RSPA dedicou tempo do pessoal e recursos humanos consideráveis, inclusive 

tempo necessário para a capacitação e a gestão da mudança em toda a Organização, para 

estabilizar o sistema. 

26. Nesse ano também foram finalizados os componentes fundamentais do projeto 

que não entram em funcionamento e que não haviam sido abordados antes da entrada em 

funcionamento em janeiro de 2016, em particular os processos de fechamento financeiro 

anual e de apresentação de relatórios. 

27. A governança do PMIS foi reforçada com a criação do Comitê Consultivo do 

PMIS e um grupo de trabalho para gerir a priorização das novas funções, componentes 

agregados e ajustes necessários. 

28. A Equipe Central do PMIS concluiu seu trabalho, os funcionários que haviam 

feito parte dessa equipe voltaram aos seus postos permanentes, e procedeu-se à transição 

das responsabilidades operacionais do sistema para o Departamento de Serviços de 

Tecnologia da Informação. 

 

- - - 


