Estudo de Caso: Construmanager agiliza revisões
de projetos da BOC Construtora com muito mais
precisão e confiabilidade

Plataforma disciplina os diversos setores da empresa
destinados a fornecer informações atualizadas e instantâneas.

SOBRE A BOC CONSTRUTORA
A BOC Construtora oferece uma engenharia de execução de
pré-moldados em canteiros de obras. A empresa trabalha com
um sistema próprio de moldes de alumínio que proporcionam
grande economia, agilidade e qualidade top de usina. Conta com
profissionais com mais de 40 anos de experiência na área, sendo
uma empresa referência no desenvolvimento da melhor solução
para a produção da estrutura, abrangendo todas as etapas:
realiza todo o processo produtivo, layout do canteiro, projeto e
fabricação de moldes, produção e montagem de pré-moldados,
além de locação de moldes.

“A contribuição da ferramenta
aparenta destinar-se somente à área
de projetos, mas se extende junto até
a execução das obras, onde sua
contribuição é valiosa”.
Alcides Yacomán, arquiteto

Desafios
Principal necessidade: encontrar uma ferramenta que
otimizasse o tempo na administração do fluxo de envios
dos projetos, tanto para obras como para clientes,
fornecedores e subcontratados.
Os processos eram todos administrados apenas via
e-mail: pouca confiabilidade e mais trabalho.
“O problema mais grave era quando precisávamos
reenviar arquivos que, ao nosso entender, se encontravam
em processo executivo. Alguns dias depois, o receptor
informava que não os havia recebido. Isso atrasava
consideravelmente a fluidez da obra”, afirma Alcides
Yacomán, arquiteto da empresa.

Solução
Com o controle automático de revisões, esses processos
deixaram de ser traumáticos, sendo um recurso incorporado
às atividades cotidianas de trabalho da empresa.

Construmanager gerou muito mais agilidade em revisões de
projeto repentinas. “Isso não seria possível sem a ferramenta,
pois é uma decisão que exige a participação imediata de todos os
envolvidos. Com a funcionalidade, a rapidez de chegada das
informações, especialmente à equipe de execução, permite com
eficiência o alcance dos objetivos”
A plataforma ainda disciplina os diversos setores da empresa e,
conseqüentemente, os usuários destinados a fornecer informações
atualizadas e instantâneas.

Resultados
O sistema conquistou um papel importante na organização do
setor de projetos da BOC Construtora. Agora, há muito mais
tranqüilidade para administrar os envios de projetos e a certeza
absoluta de que eles chegam a tempo ao seu destino.
“Construmanager faz parte de nosso gasto fixo no escritório e aliviou
o nosso dia-a-dia de projetos, mesmo quando tínhamos pouco
volume de obras. Hoje, com o crescente número de projetos, seria
impossível alcançar o mesmo ritmo, administrando por conta própria.
Mesmo com o incremento de obras, continuamos com o sistema como
um único cliente que lida com os outros”, destaca Yacomán.
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