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uantos documentos técnicos são ne-
cessários para o desenvolvimento do 

projeto de obra civil e de sistemas e equi-
pamentos para uma linha do Metrô de São 
Paulo? Em números aproximados há 12 000 
documentos no desenvolvimento parcial 
da Linha 4-Amarela; 15 000 no desenvol-
vimento da Linha 2-Verde, e 8 000 para 
11 quilômetros da Linha 5-Lilás. A grosso 
modo, somente para o projeto civil, temos 
70 desenhos por estação no projeto bási-
co e 300 desenhos no projeto executivo. 
Calcule-se ainda, o volume de documentos 
de caráter administrativo em geral, de do-
cumentos de imagem, e a necessidade de 
distribuir isso tudo, além do volume de pa-
pel gasto para tanto.

Como analisar, aprovar, distribuir e ar-
quivar esse volume de documentos técni-
cos? Quantas reuniões são necessárias por 
dia em diferentes níveis para a condução de 
tais empreendimentos? Hoje em dia, é im-
prescindível o uso de sistemas eletrônicos, e 
preferencialmente, via web.

As empresas projetistas de engenharia, 
seus clientes, as construtoras e a indústria 
fabricante de equipamentos possuem di-
versos processos usuários de sistemas on-
line, proporcionando tramitação, análise e 
aprovação, além do arquivamento de infor-
mações e documentos, discussão de temas 
diversos, emissão e acompanhamento de 
ordens de serviço, liberação de pagamen-
tos, registro de ocorrências e outros acom-
panhamentos.

Em geral, as aplicações de Sistemas de 
Colaboração via Web (SCW) não introduzem 
novos processos, mas agilizam e aumentam 
a produtividade dos processos existentes.

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO 
DE DOCUMENTOS (GED)

Um dos sistemas mais comuns de co-
laboração via web é o de gerenciamento 
do processo de tramitação de documentos 
técnicos para aprovação. Especificações 
técnicas e desenhos tramitam entre as 
projetistas, clientes, fabricantes e cons-
trutores, tanto durante o projeto quanto 
durante a obra e instalação. A tramitação 
via e-mail elimina os custos de transporte 

e impressão, garantindo 
o controle dos documen-
tos emitidos, enviados e 
aprovados. Ao contrário 
do processo tradicional 
envolvendo cópias em pa-
pel, evita a geração de 
inúmeras cópias dos docu-
mentos, aplicadas em lo-
cais diferentes, garantindo 
maior segurança da in-
formação e o acesso ime-
diato à sua última versão. 
O conteúdo técnico dos 
documentos é protegido 
por senhas e privilégios 
de acesso contribuindo 
para sua confidenciali-
dade.

A existência de um 
arquivo centralizado, com 
acesso imediato via web 
e redes internas, con-
trola versões, autorias e 
consultas, vincula ordens 
associadas, trazendo be-
nefícios na redução do 
número de homens-hora 
envolvidos.

REUNIÕES
Outro uso que já se 

torna comum nos siste-
mas de colaboração via 
web é a agilização de 
reuniões on-line e a mo-
nitoração das ações delas 
decorrentes. 

No processo tradicio-
nal reuniões envolvem a 
presença física em locais 
e hora predeterminados, 
com a compatibilização 
de agendas, disponibili-
zação de local e equipamentos de apoio, 
deslocamentos, atrasos, redação e distri-
buição de atas e a monitoração das ações 
decorrentes. 

Com a vídeo-conferência, são elimina-
dos parte dos custos de deslocamento, mas 
os demais tendem a permanecer agregan-
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do-se custos com equipamentos e linhas 
especiais de telecomunicações.

Um sistema de colaboração via web 
oferece meios de emulação de reuniões, 
viabilizando discussões estruturadas sem a 
presença física dos envolvidos. Entre esses 
meios estão: fóruns, chats, instant messa-
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Figura 1 - Workflows consideram processos como 
um fluxo de documentos e dados, decompondo-os 

em atividades capazes de rotear a informação 
mais rápida e eficientemente
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ging e e-meeting, onde os envolvidos po-
dem fazer apresentações, interagir de for-
ma falada ou por escrito, votar temas etc. 
O conteúdo da reunião pode ser gravado de 
forma digital e disponibilizado como um do-
cumento multimídia para consulta a qual-
quer momento.

GESTÃO DE TAREFAS
Em projetos de grande porte as listas de 

tarefas decorrem de estruturas analíticas 
de trabalho (WBS - work breakdown struc-
tures) e de redes de precedência, como as 
criadas por softwares do tipo MS Project, 
Primavera etc.

Os sistemas de colaboração via web 
permitem executar de forma eficaz o ge-
renciamento de atividades fragmentadas ao 
mesmo tempo em que mantém pleno con-
trole do fluxo de trabalho e da documenta-
ção envolvida. Tipicamente, isso resulta em 
economia de prazo e em melhor garantia da 
qualidade nas tarefas.

BASE DE CONHECIMENTOS
Todas as atividades de engenharia acu-

mulam conhecimentos sobre produtos, 
métodos, processos etc., que são aplicáveis 

em diversas outras atividades de 
uma organização. Tipicamente, 
há uma grande duplicação de 
esforços decorrente da dificul-
dade em se localizar informa-
ções e documentos de experiên-
cias anteriores.

Os sistemas de colaboração 
via web contribuem de forma 
atuante ao viabilizar o arqui-
vamento centralizado de todas 
as informações e documentos; 
garantem acesso imediato e controlado a 
essas informações; dispõem de recursos 
de busca estruturada e de busca textual. A 
disseminação da informação é feita através 
de notificações automáticas e há garantia 
de contínua atualização e complementação 
das informações.

Em outras palavras, os sistemas de co-
laboração via web viabilizam bases de co-
nhecimento criadas naturalmente ao longo 
do processo produtivo e que são de fácil 
entendimento e utilização.

WORKFLOW
Workflow é uma tecnologia voltada à 

automação, controle e tratamento de pro-
cessos, organizados e operados 
em torno de fluxos de trabalho, 
mostrando, ao mesmo tempo 
a estrutura e a visualização dos 
processos, possibilitando o acio-
namento de ações específicas 
no sistema, alteráveis e flexíveis, 
para cada etapa do processo. 
Assim, temos uma visão clara 
do processo considerado, com a 
possibilidade de, apontando-se 
para a etapa desejada, acionar 

procedimentos, programas computacio-
nais, acessar dados, enviar mensagens e 
documentos etc. A cobrança dessas ações 
também é gerenciada pelo sistema, exigin-
do que as ações sejam executadas na ordem 
prevista, nos tempos definidos, e ainda, é 
capaz de avisar aos responsáveis se a ação 
está sendo executada ou não, conforme o 
planejado. (figura 1)

UMA NOVA FERRAMENTA DE 
TRABALHO NO METRÔ DE SÃO PAULO

A implantação de um sistema GED e 
a utilização de sistemas colaborativos nos 
projetos das linhas 2-Verde e 4-Amarela 
do Metrô de São Paulo, tornaram-se ins-
trumentos para o controle e a facilitação 
no relacionamento dos empreendimentos. 
Reunindo as facilidades de um banco úni-
co de dados, permitem elaborar, analisar e 
aprovar, distribuir e armazenar documen-
tos, quer sejam de contrato, especifica-
ções técnicas, projetos, correspondência, 
atas de reunião, imagens etc. Sempre uti-
lizando recursos da internet e das redes 
internas, permitem criar lista de usuários 
com definição de responsabilidades e 
privilégios de acesso, correio eletrônico, 

Figura 2 - Tela do sistema SiteScape

Figura 3 - Tela do sistema Construtivo
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ferramentas de busca etc. A instalação 
corporativa, permite a todos os envolvi-
dos no empreendimento trabalharem on-
line, recebendo e enviando informações 
em tempo real.

Particularmente na área de desenvol-
vimento o recebimento de documentos 
técnicos, a sua análise e aprovação, per-
mite sensível diminuição no tráfego de 
papel e na quantidade de cópias emitidas. 
Por meio de processos específicos cujas 
regras estão definidas em um workflow 
dedicado, o documento é encaminhado 
diretamente ao responsável pela sua aná-
lise e aprovação, sem o uso de interme-
diários, permitindo a inclusão de comen-
tários diretamente na tela de sua estação 
de trabalho, a devolução ao emitente e o 
encaminhamento às respectivas áreas de 
produção (obra, fábrica, implantação e 
manutenção). O documento na sua for-
ma final é armazenado eletronicamente 
no banco de dados, ficando disponível a 
todos os envolvidos e mantendo a sua in-
tegridade e segurança.

Esta característica inovadora permite 

à área de projeto civil do Metrô (Gerência 
de Engenharia e Projetos - GEP), analisar 
e comentar os documentos técnicos em 
menos tempo. Por meio de um programa 
visualizador de desenhos o analista pode 
executar todo o seu trabalho diretamente 
no seu monitor, acrescentando observa-
ções pertinentes, aceitando comentários 
e anotações de outros envolvidos, citar 
ou anexar outros documentos (especi-
ficações, normas etc.), sem necessida-
de de realizar o download do desenho, 
somente utilizando os recursos da rede. 
Ao dar seu parecer final, aprovando ou 
não o documento, o sistema por meio do 
workflow automaticamente altera o es-
tado do mesmo e dispara outras rotinas 
como a distribuição, envio de original e o 
arquivamento. Todos os envolvidos rece-
bem notificações imediatas informando 
essa mudança e permitindo a aplicação 
imediata do documento. Se para a apro-
vação houver necessidade de consulta a 
terceiros, o analista pode enviar nota di-
retamente ao mesmo e este acrescentar 
suas observações e devolvê-las, sempre 

utilizando somente os recur-
sos da rede. Tudo acontece 
em tempo reduzido. Atas de 
reunião podem ser elaboradas 
durante sua realização e dis-
tribuídas imediatamente após 
a mesma. Relatórios geren-
ciais podem ser elaborados e 
distribuídos facilmente, pois 
todas as informações estão 
disponíveis em um único re-
positório, bastando montar 
o relatório conforme as ne-
cessidades. Correspondências 

podem ser elaboradas e distribuídas au-
tomaticamente via sistema. Relatórios de 
andamento podem conter imagens pro-
duzidas diariamente registrando o avanço 
dos trabalhos.

Nos empreendimentos de implantação 
da Linha 2-Verde e da Linha 4-Amarela, os 
consórcios envolvidos no projeto civil dispo-
nibilizaram o acesso aos seus sistemas pelo 
Metrô, permitindo implantar de forma preli-
minar esta metodologia na área de projeto. 
Em parte da Linha 2-Verde foi utilizado o 
sistema denominado Construtivo, fornecido 
pela empresa de mesmo nome instalada em 
São Paulo. Na Linha 4-Amarela está sendo 
utilizado o sistema SiteScape fornecido por 
empresa norte-americana e com represen-
tante em São Paulo. Outros sistemas dispo-
níveis no mercado e que nos foram apre-
sentados, são o Citadon e o LiveLink. Todos 
eles possuem facilidades semelhantes sendo 
customizados para cada cliente.

Apesar do pouco tempo de implanta-
ção e das limitações encontradas, podemos 
considerar muito bem sucedida a experiên-
cia realizada, permitindo antever resultados 
muito positivos nos projetos futuros.

Para ilustrar ver as figuras 1, 2, 3 e 4.

Links para consulta
Construtivo - http://www.construtivo.com.br/
Sitescape - http://www.sitescape.com
Citadon - http://www.ctspace.com/
Livelink - http://www.opentext.com/
Representantes no Brasil - 
http://www.multidoc.com.br

* Francisco Maria Baptista atua na Gerência de 
Engenharia e Projetos (GEP), da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - Metrô
E-mail: baptista@metrosp.com.br

Figura 4 - Exemplo de tela do 
visualizador de documentos


