Estudo de Caso: Plano & Plano obtém muito mais
qualidade na troca de informações com ferramenta
para gestão de projetos

Construmanager integra os profissionais e empresas envolvidas
no projeto ao centralizar todos os procedimentos
e documentos em um único lugar.

SOBRE A PLANO & PLANO
Associada à Cyrela Brazil Realty, a Plano & Plano é reconhecida
como uma das grandes empresas de sucesso no setor imobiliário.
Fundada em 1997, destaca-se pela agilidade, inovação e
excelência em qualidade. É uma empresa moderna, jovem
e focada no seu maior propósito: fazer parte dos planos
dos clientes.

Trata-se de um investimento bem
justificado quando se pensa que a
troca eficaz de informações entre
as pessoas e entre os diversos
departamentos é fundamental para
o sucesso de um empreendimento.
Patricia Okamoto, arquiteta e
coordenadora de projetos

Desafios
“Precisávamos de um sistema que garantisse a utilização
da última versão de cada projeto ou documento”, afirma
Patricia Okamoto, arquiteta e coordenadora de projetos
da construtora.
Não havia como garantir que as informações corretas
estivessem sempre disponíveis para os integrantes da
equipe de projetos e para a obra. Além disso, a troca por
e-mail é bem desorganizada e muito limitada em
relação ao tamanho dos anexos.

Solução
O sistema reuniu todos os projetos e documentos numa
única plataforma na Internet, o que possibilita aos usuários
acessá-los a qualquer hora e desde qualquer lugar.
Ao oferecer a troca de documentos online, a plataforma
contribuiu para a integração entre os profissionais que
atuam nas áreas de projetos, coordenação e obras.

Construmanager ainda: criou novos recursos e fluxos com
markup externo, utilizado para fazer comentários de um
determinado documento e devolvê-lo para correções
de projetistas.

Resultados
A plataforma envolveu com eficiência todos os procedimentos
e documentos relacionados às diversas áreas e obras da empresa.
“Além dos benefícios anteriores, Construmanager nos auxilia
muito em situações em que a empresa realiza a coordenação
de projetos em São Paulo, mas com empreendimentos
construídos em outros estados, por exemplo. Ou mesmo quando
a coordenação é feita em São Paulo, mas os projetistas são de
outras cidades brasileiras. Nestes casos, a ferramenta mostra-se
como uma grande facilitadora na troca de informações e de projetos.
Alcançamos otimização de tempo e colaboração mútua”,
destaca Patricia.

