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Cartaz

Artigo

Evolução da estrutura de gerenciamento de projetos do Governo de Minas

Tema

Assessorar a elaboração e revisão da estratégia e seu desdobramento às unidades administrativas

Competência

Realização de workshops de riscos

Descrição da
competência

Coordenar a realização de workshops com as equipes dos projetos estratégicos do sistema operacional para
identificação e qualificação de riscos de acordo com a metodologia de gestão utilizada pelo Governo, de
maneira organizada, objetiva e didática, visando minimizar os impactos nos projetos (escopo, custo,
tempo).

Resumo

A implantação e consolidação das estruturas responsáveis por disseminar o gerenciamento de projetos no
Governo do Estado de Minas Gerais colocou o modelo de gestão pública mineiro em patamar de referência
nacional, por sua capacidade de empreender políticas públicas e alcançar resultados. O presente artigo
apresenta a trajetória de consolidação dessas estruturas, em especial, a evolução do escopo de atuação do
escritório central de projetos e o surgimento e institucionalização dos escritórios setoriais. Partindo da
criação do GERAES, estrutura concebida para gerir a carteira de Projetos Estruturadores do governo, o artigo
perpassa pelas funções assumidas pelo escritório e a conseqüente replicação de estruturas voltadas à Gestão
de Projetos nos órgãos e entidades setoriais. Como desdobramento desse movimento inicial, apresenta-se
em seguida a nova estrutura do Governo do Estado, que se deu pela criação de unidades que se
complementam em funções e responsabilidades típicas de PMO. Disserta-se sobre a divisão de papéis entre
estas unidades ressaltando os desafios e resultados esperados. Por fim, explicita-se brevemente sobre as
estratégias para o desenvolvimento da maturidade dessa estrutura recém implementada.
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