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RESUMO 

Este trabalho mostra o resultado do uso da extranet como ferramenta de gerenciamento de 
documentos de projeto, fazendo parte dos procedimentos de coordenação de projetos realizada 
por empresa contratada especificamente para este fim. O empreendimento objeto deste trabalho 
foi um empreendimento comercial ,com área aproximada de 32.000 m2. 

1. INTRODUÇÃO 

A coordenação de projetos deve promover o controle e troca de informações entre os diversos 
intervenientes; definir diretrizes de projetos; estabelecer cronograma de desenvolvimento dos 
mesmos; garantir que os diversos projetos estejam compatibilizados em todas as fases: estudos 
preliminares, anteprojeto, projeto legal, projeto executivo; visem  a construtibilidade. Considerando 
todas estas atribuições, suas atividades podem ser agrupadas em: planejamento, 
compatibilização e gerência de documentos de projeto. No aspecto da gerência de documentos do 
projeto as extranets de projeto tem possibilitado um crescimento significativo na capacidade de 
comunicação entre os intervenientes de um empreendimento e tem apresentado um grande 
potencial para  a implementação de sistemas de informação inter-organizacionais (CALDAS, C.; 
SOIBELMAN,L..2001). Analisaremos, neste trabalho,  os resultados da experiência do uso de uma 
extranet de projetos na gerência de documentos do empreendimento, como parte das atividades 
da coordenação de projetos 

2. GERÊNCIA DE DOCUMENTOS COM AUXIILIO DA EXTRANET 

Os sistemas de extranet permitem o compartilhamento e armazenamento de informações, 
comunicações, orçamentos, cronogramas, planejamento, arquivos de projetos, alterações, enfim 
todos os documentos que forem pertinentes a um dado empreendimento, em endereço exclusivo 
na Web, de acesso restrito apenas aos inscritos no projeto e habilitação controlada pelo 
coordenador de projetos, isto é, as possibilidades de acesso de cada membro são individualizadas 
e controladas. 

O aumento da capacidade de comunicação faz com que a extranet seja uma ferramenta 
importante na gerência de documentos de projeto, pois abrevia o tempo gasto com transporte de 
arquivos via motoqueiros; cria mecanismos (monitorados pela coordenação) que garante que os 
arquivos disponibilizados para cada projetista sejam sempre os mais atualizados, 
independentemente da organização interna dos diversos escritórios; “protocola” o upload de cada 
arquivo e suas substituições; possui mecanismos de aviso automático aos interessados cada vez 
que ocorra a inserção de novo documento no sistema, possibilita a emissão de vários tipos de 
relatórios com registros de todos os acessos ao sistema: upload, download, bloqueio  e/ou 



liberação de arquivos, mensagens; disponibiliza mecanismos de comunicação entre os 
intervenientes da obra. Todos estes registros passam a fazer parte do histórico da obra. 

Segundo SOIBELMANN (2001), 25%  das empresas norte-americanas de construção civil 
utilizam-se das redes extranet e apesar da existência de dificuldades, após a adoção de um 
sistema deste tipo não existe registro de empresas que voltem atrás. 

2.1 Aplicação do sistema extranet em estudo de caso 

O uso de um sistema extranet de projeto na coordenação de um empreendimento de porte 
permitiu verificar vantagens e dificuldades apresentadas por esta ferramenta. Para que se tenha 
êxito é necessário que toda comunicação seja feita através da extranet, isto é, desde o 
armazenamento de arquivos de projeto até o esclarecimento de dúvidas dos intervenientes, 
substituindo a troca de e-mails convencionais ou telefonemas por “mensagens” – recurso de troca 
de e-mails que ficam armazenados no histórico da obra e  são enviados diariamente para os 
destinatários até que sejam solucionadas as dúvidas e dada a baixa da mensagem pelo remetente 
que a originou. Isto democratiza a informação, além de manter o registro da pendência até sua 
solução. Disciplinar os usuários neste sentido é uma tarefa árdua do coordenador, não tendo-se 
conseguido chegar a 100%  das situações.  
 
O sistema utilizado é de fácil aplicação, mas o fato de que nenhum dos interveniente havia 
trabalhado com um sistema de extranet de projeto anteriormente fez com que fosse necessário a 
exposição do sistema em reunião coletiva e orientações individuais a medida que cada membro 
foi fazendo uso do mesmo. Uma das limitações é que o usuário tem que ter uma boa linha 
telefônica (de preferência banda larga). Como a coordenação de projetos não participou da 
contratação dos projetistas, este aspecto não foi levantado nesta etapa e gerou algumas 
dificuldades na hora da implantação do sistema. Dos 30 intervenientes cadastrados até o 
momento: 02  projetistas (6,66%) não quiseram aderir ao sistema; 03 projetistas (10%) tinham na 
empresa apenas uma linha telefônica. Isto dificultou  as orientações individuais no momento que o 
projetista tinha alguma dúvida para uso do sistema pelo fato de não poder ficar conectado 
enquanto esclarecia a dúvida pelo telefone. Estes projetistas passaram a fazer o upload de seus 
arquivos preferencialmente fora do horários comercial; 03 projetistas (10%) tiveram problema de 
configuração de seu provedor fazendo com que o sistema ficasse extremamente lento. Após a 
identificação deste caso, o próprio provedor, que era o mesmos dos 3 projetistas, resolveu o 
problema. A maioria dos projetistas: 22 = 73,4%, não teve qualquer dificuldade. 
 
A facilidade da extranet como canal de comunicação fez com que se agilizasse a emissão de 
dados para projetistas locais, e, principalmente os de outras cidades e/ou estados. O próprio 
investidor foi cadastrado como um dos usuários do sistema e pode acompanhar a evolução do 
processo. O fato do investidor não ser do setor imobiliário e não ter programas do tipo AUTOCAD 
não impossibilitou sua participação ativa, pois a própria autodesk disponibiliza o Volo View 
Express(1) gratuitamente na internet.  
 
A distribuição de documentos de projeto com o sistema extranet  permitiu a eliminação de vários 
procedimentos de controle relativos a esta atividade, pois o próprio sistema tem mecanismos de 
registro e emissão de relatórios de todas operações realizadas. 
 
A agilização da disponibilidade dos documentos de projeto permitiu descentralizar a 
responsabilidade da plotagem de arquivos, que no processo anterior concentrava em grande parte 
na coordenação de projetos. O sistema extranet utilizado apresenta também mecanismos que 
facilita a comunicação com a copiadora. 
 
Considerando que os arquivos são armazenados no sistema (UpLoad) pelo seu nome, foi 
importante  a orientação da coordenação para que no espaço destinado a “comentários”  fosse 
colocado o assunto  contido no arquivo. Isto permitiu que os demais intervenientes não 
precisassem fazer download para verificar se o arquivo era ou não de seu interesse. 
 



No momento da substituição de arquivos  já armazenados, foi importante a orientação da 
coordenação para que o novo arquivo tivesse exatamente o mesmo nome do anterior, inclusive no 
referente ao uso de letras maiúsculas e minúsculas. Apenas em um caso de substituição de 
arquivos não foi seguida esta orientação, mas o erro foi logo constatado pela coordenação que 
bloqueou os arquivos desatualizados.  No decorrer do processo, o próprio sistema passou a 
apresentar um recursos novo, que no momento do cadastramento de qualquer arquivo ele 
identifica arquivos que tenham nomes parecidos. O objetivo é auxiliar o coordenador de modo que 
não fiquem disponibilizados no sistema arquivos desatualizados. Outra orientação importante 
nesta operação é que no espaço “comentários” fossem listados os aspectos alterados de uma 
versão para outra, para identificação rápida dos demais intervenientes. 
 
A  aprovação de arquivos pela coordenação, que nos procedimentos  anteriores ocorria através de 
carimbos em cópias plotadas , passou a  ser liberado no próprio sistema. A coordenação pode 
disponibilizar (ou não) todos os arquivos para os diversos intervenientes para que possam 
acompanhar e trabalhar em paralelo no processo de desenvolvimento dos projetos. Cada arquivo 
quando cadastrado no sistema entra como não autorizado e na medida que estes projetos 
estejam plenamente definidos e compatibilizados  a critério do coordenador ele pode alterar o 
status do arquivo para autorizado. 
 
Quanto aos relatório de documentos vigentes por projeto, o sistema disponibiliza uma lista de 
arquivos que relaciona além do nome do arquivo propriamente dito as várias datas que ele foi 
cadastrado nos sistema. Esta lista não mostrou-se pratica para necessidade dos projetistas, pois 
além de extensa não contém informações importantes, como por exemplo a versão do 
documento. A coordenação de projetos precisou manter em procedimentos paralelo  que 
permitiram  emitir  relatórios para esta finalidade. Estas relações precisam ser recadastradas no 
sistema sempre que ocorre acréscimo ou substituição de arquivos no sistema. 
 
Outro problema detectado, foi que o responsável pelo sistema extranet de projetos, cadastrado 
como um dos usuários do empreendimento apenas para fins de suporte, em determinado 
momento passou a utilizar o cadastro dos demais usuários para emissão de mensagens para os 
mesmos, independentemente do interesse da coordenação de projetos. Procedimento não 
aprovado pela coordenação de projetos e reconhecido pelo responsável do sistema como uma 
extrapolação de suas atribuições. 
 

3. CONCLUSÃO 
 
O sistema extranet é, sem dúvida, uma ferramenta importante e de fácil implantação, mas que 
auxilia a coordenação apenas no que se refere a suas atividades de gerência de documentos do 
empreendimento. Mesmo em relação a estas atividades, o sistema não dispensa  a participação 
da coordenação de projetos no referente a orientações diversas e na seleção de documentos 
disponilizados para cada usuário. 
 
As atividades de planejamento  e compatibilização de projetos também de responsabilidade da 
coordenação continuaram sendo realizadas pelos procedimentos que já eram usuais da empresa 
(PICORAL, 2000), com a vantagem de pelo fato da simplificação das atividades de gerenciamento 
sobrar mais tempo para as mesmas. 
 
A utilização de sistemas extranet de projetos significa um avanço significativo na área de 
transmissão de dados. Os problemas detectados foram facilmente contornados. Durante o período 
deste estudo de caso observou-se que o próprio sistema foi incorporando novos recursos.  Quanto 
a necessidade de emissão de outros tipos de relatórios pelo sistema, como por exemplo o 
relatório de documentos vigentes, foram feitas solicitações ao administrador da extranet. 
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(1) Permite visualizar arquivos CAD de várias versões de AutoCad, não permitindo alteração do desenho original 

lido porém, permitindo com base em uma referência externa criar anotações, detalhes, as built, mark-up,etc. 
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