Estudo de Caso: DTA Engenharia substitui a troca
de projetos via e-mail por uma ferramenta online e
ganha controle, rastreabilidade e comunicação

Plataforma para gestão de projetos e obras centralizou as
informações e documentos, além de agilizar os processos
nas obras de implantação de portos e terminais fluviais e marítimos.

SOBRE A DTA ENGENHARIA
Especializada em consultoria, projetos de engenharia e meio
ambiente,a DTA atua na implantação de portos e terminais
fluviais e marítimos. Criada em 1998, a empresa dispõe de
uma equipe técnica que procura abranger toda a gama de
especialidades vitais para a estruturação de um empreendimento,
como a viabilidade técnica, econômica e ambiental.

Construmanager está contribuindo
de forma significativa para a
coordenação dos projetos das
obras. A ferramenta permite que o
profissional fique bem informado
no projeto.
Ernani Muraro, Gerente de Projetos

Desafios

da equipe, transformando-se na principal funcionalidade no
gerenciamento de projetos das obras.

“Com certeza o desafio maior foi incorporar as
várias equipes de diferentes unidades que atuavam
nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória/ES
e Santos. Precisávamos de agilidade em todos os
processos, sobretudo no que diz respeito a aprovação
de uma planta interna”, afirma Ernani Muraro, gerente
de projetos da empresa.

Todos os envolvidos visualizam as plantas ao mesmo
tempo, sendo possível obter aprovação interna com
mais rapidez.
Outro grande facilitador foi um sistema prático de upload
de arquivos, que envia avisos automáticos às pessoas,
sem que a DTA tenha o retrabalho para informar que os arquivos
já estão disponíveis, agilizando as tarefas.

Solução

Resultados

A DTA decidiu reunir equipes diferentes em uma única
plataforma multiempresas de comunicação online
e centralizar as informações.

“Pelo fator custo benefício, sem dúvida convém utilizar a
plataforma. Construmanager está contribuindo de forma
significativa para a coordenação dos projetos das obras.
A ferramenta permite que o profissional fique bem informado
no projeto. Há pessoas que não participam de reuniões
presenciais, mas acompanham o que está acontecendo pela
plataforma. Ou seja, possibilita ao usuário entender tudo o que
está na sua alçada; conseguimos identificar se a equipe está
trafegando nas informações que lhes são necessárias. Tudo
isso com agilidade”, aponta Muraro.

Construmanager foi implantado com rapidez ainda na
fase de montagem da aprovação de projetos. Em uma
semana a plataforma já estava sendo utilizada pelos
profissionais de todas as empresas.
A plataforma ainda oferece o Markup, que permite fazer
comentários e gerar discussões entre os membros

