Estudo de Caso: Gerenciamento de projetos
permite maior segurança e confiabilidade
na troca de informações da MPD

Construmanager organiza o fluxo de trabalho na coordenação
de projetos da empresa, com agilidade e alta funcionalidade.

SOBRE A MPD

A MPD tem em seu portfólio a construção em diversos segmentos
de mercado, divididos em obras comerciais; educação e lazer;
hospitalares e laboratórios; industriais e residenciais, com mais
de 1 milhão de m de áreas construídas. Em 2009 e 2010, foi
premiada no ITCNet – As 100 Maiores da Construção –, como
a empresa que mais construiu metros quadrados, seguindo os
princípios de sustentabilidade

Ganhamos em economia de tempo
e segurança. Por isso o investimento
se justifica. A ferramenta é utilizada
em todos os projetos que são
desenvolvidos pela MPD.
Maria Carolina, gerente de projetos

Desafios

Organização de informações com agilidade no fluxo de
trabalho. A MPD precisava implantar uma ferramenta que
aliasse as duas facilidades para melhor coordenar os
projetos das suas obras.
“Sempre tivemos várias disciplinas envolvidas e um fluxo
de trabalho muito grande. Por isso, era essencial um sistema
que fosse capaz de integrar e reunir todas as informações
com rapidez e confiabilidade para o desenvolvimento dos
nossos projetos”, diz Maria Carolina, gerente de projetos
da MPD.

Solução

De imediato, Construmanager gerou um controle mais
próximo e eficiente de todos os processos de coordenação
dos projetos.
A plataforma otimizou o trabalho da construtora. Com o
repositório de arquivos, foi possível inserir diversos
documentos de uma só vez.

Rapidez, praticidade e eficácia: a solicitação de cópias permitiu
à MPD selecionar os documentos desejados para que o sistema
disparasse automaticamente o e-mail direcionado à copiadora
cadastrada, informando o link do download.

Resultados
Segurança, disponibilidade e confiabilidade. Para Carolina, esses
são os principais benefícios que Construmanager proporciona
à MPD na coordenação de projetos. “O sistema é muito funcional.
A disponibilização de documentos atualizados online elimina
dúvidas e o uso de informações erradas ou desatualizadas por
qualquer um dos envolvidos, tanto projetistas, como obra
e fornecedores. Além disso, mantém o histórico dos projetos
para esclarecimentos, se necessário”, afirma.

