Estudo de Caso: Plataforma online diminui quantidade
de ações operacionais e libera profissionais para outras
atividades de gerenciamento de obras da IDEA ZARVOS

Com ambiente verdadeiramente colaborativo entre os projetistas,
Construmanager facilita o controle do fluxo de informações
dos projetos da empresa.

SOBRE A IDEA ZARVOS
A IDEA ZARVOS é uma incorporadora especializada na
construção de imóveis com arquitetura contemporânea,
transmitindo uma preocupação estética diferenciada na
viabilização dos empreendimentos. Com foco de atuação em
São Paulo, apresenta-se como uma agência de idéias que
reúne e gerencia parceiros para a realização de projetos
arquitetônicos comerciais e residenciais.

Construmanager diminui a
quantidade de ações operacionais
do coordenador de projetos,
liberando-o para fazer atividades
mais importantes de gerenciamento.
Luciano Braga de Lima,
coordenador de projetos

Desafios
Toda a recepção e distribuição de informações eram feitas
pelo coordenador de projetos via e-mail. Isso tornava os
processos mais demorados e menos seguros.
“Necessitávamos obter maior controle no fluxo de
informações dos projetos. A partir disso, era imprescindível
implantar um sistema que reduzisse a quantidade de
trabalho operacional para melhor organização e distribuição
dos dados”, diz Luciano Braga de Lima, coordenador de
projetos da IDEA ZARVOS.

Solução
Além da organização geral de arquivos e informações, a
plataforma criou uma área para que os arquitetos e
engenheiros da IDEA ZARVOS discutem sobre cada
arquivo. Isso facilitou as tomadas de decisões, deixando
as responsabilidades mais definidas.

Projetistas e construtoras fazem pedidos de cópias
diretamente pelo sistema, o que permite à empresa controlar
eventuais solicitações duplicadas, ou até mesmo verificar se
a obra em questão já possui impressões mais atuais dos projetos.

Resultados
Em especial, o grande benefício que Construmanager trouxe
à empresa foi criar um ambiente de trabalho verdadeiramente
colaborativo entre os projetistas.
Maior confiabilidade nas informações postadas.
Construmanager também tornou menos freqüente o envio de
informações não padronizadas por parte das empresas parceiras
da IDEA ZARVOS, evitando a mudança de nomenclaturas nas revisões.
“A plataforma diminui a quantidade de ações operacionais do
coordenador de projetos, liberando-o para fazer atividades mais
importantes de gerenciamento. É uma ferramenta que certamente
estará conosco nas próximas obras”, destaca Luciano.

