Estudo de Caso: PDG obtém muito mais agilidade,
integração e confiabilidade com o gerenciamento
de projetos

Construmanager contribui para a coordenação das diversas
equipes de projetos, em diversas regiões do país, facilitando
a comunicação entre os usuários.

SOBRE A PDG
A PDG desenvolve projetos para diversos segmentos e
diferentes públicos, atuando em todo o processo: na incorporação,
na construção e nas vendas de empreendimentos residenciais,
comerciais e loteamentos. Mas a sua principal missão é
construir uma relação de confiança com seus clientes.
Líder do mercado brasileiro, a empresa está presente em
17 estados, além do Distrito Federal, e mais de 100 cidades.
É considerado o maior grupo das Américas do setor imobiliário
em valor de mercado, com 65 mil unidades em mais de
360 empreendimentos com alto padrão de qualidade.

“Construmanager é o sistema
padrão indispensável no
gerenciamento online de projetos
da PDG e está muito bem absorvido
pelos colaboradores e prestadores
de serviços externos”.
Aldo Cipriani, gerente executivo

Desafios

Solução

Implantar uma ferramenta que racionalizasse o tempo
e dinamizasse a integração entre os colaboradores
eram as principais necessidades da PDG na
coordenação de projetos e obras.

“Com o auxílio da ferramenta, todos os envolvidos recebem
automaticamente avisos sobre as revisões. Temos controle
inclusive de solicitação de cópias. Através do Markup, todos
ficam sabendo que o projeto ainda não está liberado, podendo
guardar o histórico de alterações em cada folha”, afirma
André Ferreira, coordenador de projeto executivo.

Construtora perdia em agilidade, segurança e autonomia
na transmissão de informações: os processo para
gestão de projetos eram realizados de forma manual,
através de planilhas de Excel e e-mails.
“Precisávamos de uma ferramenta que contribuísse
no gerenciamento das múltiplas disciplinas de projetos
em diversas regiões do Brasil, facilitando o acesso
dos usuários aos documentos e revisões referentes
a cada obra”, diz Aldo Cipriani, gerente executivo da PDG.

A ferramenta contribui nas áreas de orçamentos e suprimentos,
extraindo do sistema quais informações estão disponíveis para
andamento dos processos internos de cada área.

Resultados
Agilidade, multiplicidade e confiabilidade das ações aplicáveis
no gerenciamento de projetos foram os principais benefícios
que os recursos do sistema trouxeram para a PDG.
“Construmanager é indispensável no gerenciamento online
de projetos da PDG. Apresenta interface amigável e por isso
foi facilmente incorporado pelos colaboradores e prestadores
de serviços externos. O investimento é plenamente justificável”,
disse Cipriani.
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