Estudo de Caso: DPG PLAN organiza e centraliza
documentos de obras de saneamento com ferramenta
de gestão de projetos

Com interface dinâmica e simples, Construmanager integrou
usuários de diferentes localidade, disponibilizando acesso
imediato aos arquivos.

SOBRE A DPG PLAN
A DPG PLAN é uma empresa especializada na prestação de
serviços de consultoria e assessoria técnica na estruturação,
modelagem e gerenciamento de empreendimentos. Há quase
dez anos no mercado, em pouco tempo passou a se destacar
pela excelência em gestão, qualidade e sustentabilidade,
atuando com precisão no desenvolvimento de empreendimentos
industriais, comerciais, hospitalares, logísticas, meio ambiente
e saneamentos.

“Conseguimos centralizar e
administrar a tramitação de
documentos com simplicidade.
Atingimos confiabilidade e
organização. Por isso posso dizer
que o investimento se justifica
plenamente”. Kemie Guerra,
coordenadora de planejamento

Desafios

Solução

Administrar o crescente volume e a velocidade de
tramitação de documentos relacionados aos projetos
de diferentes obras.

Construmanager tornou-se ferramenta indispensável para a
coordenação de projetos da DPG PLAN. “Um dos principais requisitos
comerciais que pesaram na escolha da ferramenta foi o fato de
disponibilizar um sistema simples de organização dos documentos,
pois é similar à estruturação do Windows Explorer”, destaca Kemie.

Os engenheiros que trabalhavam no campo não tinham
como verificar em tempo imediato os documentos emitidos
pelo escritório central.
A tramitação de arquivos era feita por e-mail, sem guia de
remessa, entre estruturas de pastas diferentes. Isso gerava
divergências entre o escritório e a obra, pois as últimas
revisões nem sempre eram as mais corretas.
“O que atrapalhava era a dispersão geográfica da empresa,
cujo escopo de gerenciamento, quase sempre, nos exige
trabalhar junto às obras, que não são na mesma cidade
do escritório central”, afirma Kemie Guerra, coordenadora
de planejamento da DPG PLAN.

O sistema proporcionou uma interface com o usuário por meio de
uma intranet, sem a necessidade de instalação e em diversas línguas.
Até mesmo clientes do exterior usam a ferramenta.
Possibilidade de incluir comentários em texto, cálculo de áreas e
medidas nos arquivos trocados, contribuindo para um controle mais
pontual de cada tipo de ação na obra.

Resultados
O principal benefício do Construmanager para a coordenação de
projetos da DPG PLAN dentro das obras foi possibilitar um acesso
imediato aos arquivos de maneira mais organizada e rápida.
“Conseguimos centralizar e administrar a tramitação de documentos
com simplicidade. Atingimos confiabilidade e organização. Posso dizer
que o investimento se justifica plenamente”, ressalta Kemie Guerra.
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