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Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco 
 

 
 
 

PRÊMIO INIVAÇÃ O E BOAS PRÁTICAS - 2019 
 

TÍTULO DO PROJETO: Coworking e biblioteca de normas 
 

 
 
 
DESCRIÇÃO:  
“O projeto visa disponibilizar o espaço físico da associação, localizado em 
ponto central estratégico, conforme modelo de Coworking, para reuniões de 
trabalho e eventos pré-agendados pelos associados. Além do espaço físico, 
serão oferecidos serviços de recepcionista, copa, impressão, bem como uma 
biblioteca de normas técnicas atualizadas e materiais para consulta em geral.” 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTE: Associados da AREA-PB. 
 
 
 
 

INÍCIO DO TRABALHO: 
01/01/2020 

 
 
 

Fase em que se encontra: Projeto 
 
 
 

Responsável: Grasielle A. T. Lorencetti 
Presidente da Entidade de Classe: João Carlos Rampi 
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A Resumo do Trabalho 

  1. Nome: Coworking e biblioteca de normas  
 

2. Responsável: Grasielle A. T. Lorencetti 
 

3. Objetivo e metas:  
 

O objetivo é fornecer aos associados suporte para o desenvolvimento de suas 
atividades, através da disponibilizaçã o do espaço físico e estrutura da associaçã o, 
afim de promover a integraçã o entre as classes e os profissionais, além de agregar 
um benefício inovador e atrativo para novos associados.   
 
Metas:  

 Realizar a disponibilizaçã o do espaço físico e biblioteca de normas, 
conforme a demanda e mediante pré- agendamentos e a princípio sem 
taxas para os associados, durante todo o ano de 2020; 

 Disponibilizar serviços copa, correio e impressã o, mediante pequena taxa 
de contribuiçã o, durante todo o ano. 

 Obter aprovaçã o de pelo menos 50% dos usuários. 

 Obter incremento no número de associados em pelo menos 20%. 

 Tornar a modelo referência para implementaçã o em outras associações. 
  

4. Declaração do escopo do trabalho 
 
A justificativa para o projeto é proporcionar um ambiente especialmente pensado 
para reuniões e eventos de trabalho, dentro do ambiente da associaçã o, 
promovendo networking com pessoas de diversas áreas e toda a estrutura 
necessária, com custo menor do que teria ao alugar uma sala comercial. 
Os detalhes estã o sendo apresentados na sequencia: 
 

5. Cronograma resumido 
 

11-12/2019: Preparo do local, organizaçã o dos postos de trabalho (mesas, cadeiras, 
ponto de energia elétrica e espaço para materiais de apoio), sala de reuniões, 
biblioteca, copa, etc. 
12/2019 e 01/2020:Divulgaçã o do projeto entre os associados  
01 -12/2020: Início e conduçã o das atividades (mediante agendamentos). Relatórios 
mensais serã o levados à diretoria para definir ajustes no formato ou intervenções 
necessárias. 
12/2020: Relatório final das atividades e previsões para o ano seguinte. 
 
6. Responsabilidades: 

Associados: manter a integridade física, a limpeza e a organizaçã o do ambiente. 
Diretoria da AREA-PB: Divulgar entre os associados, interagir, monitorar, 
proporcionar melhorias e coibir ações inadequadas aos objetivos do projeto. 

 

B Detalhamento do escopo do trabalho 

  1. Premissas e restrições: Apenas poderã o usufruir do benefício, associados que 
estiverem com o cadastro e anuidades em dia com a associaçã o. 

2. Detalhamento do escopo do trabalho 
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3. Etapas do projeto: 

 Definiçã o dos detalhes do projeto junto à diretoria; 

 Preparaçã o do local; 

 Aquisiçã o de materiais; 

 Preparaçã o da agenda; 

 Divulgaçã o; 

 Início das atividades (e monitoramentos); 

 Relatório final e preparo para o ano seguinte. 
4. Recursos e aquisições necessários 

 Aquisiçã o de material de escritório e copa, reparo nas cadeiras, adequaçã o 
das tomadas e iluminaçã o. Aquisiçã o de normas ABNT atualizadas e 
material para a biblioteca. 

5. Custos estimados: 5 a 10 mil reais; 
6. Recursos humanos necessários: Contrataçã o de secretária em tempo integral 

(atualmente atendendo apenas pela manhã ) 
7. Estratégia de comunicaçã o (plano de comunicaçã o): e-mail, telefone e mídias 

sociais. 

C Aspectos Estratégicos 

 1. Pontos fortes e pontos fracos identificados na execuçã o do trabalho 
 
Pontos fortes: 

 Disponibilizaçã o de serviços diferenciados aos associados; 

 Atrair novos associados e profissionais que procuram um espaço 
democrático em que possam desenvolver seus projetos sem o isolamento 
do home office ou as distrações de espaços públicos; 

 Promover a integraçã o entre os profissionais; 

 Gerar recursos para a manutençã o dos serviços prestados.  
 
Prontos fracos:  

 Manter a organizaçã o da agenda; 

 Manter a organizaçã o e limpeza do local; 

 Necessidade de contratar secretária para o turno da tarde; 

 Realizar investimentos com material e serviços. 
 
2. Ferramentas gerenciais necessárias: Reuniões e relatórios de monitoramento. 

Plano de açã o para melhorias. 
 

3. Análise dos fatores críticos de sucesso: Necessário o envolvimento e 
comprometimento de toda a diretoria na conduçã o e apoio ao projeto, bem como 
organizaçã o da secretaria e administraçã o dos custos envolvidos. 

 
 

D Importância, benefícios vantagens e resultados por públicos: 
 

1. Entidade de Classe: Visibilidade, melhor aproveitamento do espaço, entrada de 
novos membros e maior satisfaçã o aos atuais. 
 

2. Profissionais: Integraçã o, compartilhamento de espaço e ideias, local para 
realizaçã o de reuniões e eventos com clientes e parceiros. 
 

3. Acadêmicos: melhora a visã o da associaçã o perante a comunidade acadêmica 
e atrai novos membros.  
 

4. Sistema CONFEA/CREA: Aproximar os associados da sede da associaçã o, 
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trará mais visibilidade ao sistema CONFEA/CREA, uma vez que estes estã o 
sempre em contato com informações e materiais deixados no mural ou 
transmitidos via secretaria, resultando por consequência na maior participaçã o 
da associaçã o nos eventos e no sistema como um todo. 
 

5. Sociedade: Possibilitar maior visibilidade aos projetos sociais desenvolvidos 
como o Casa Fácil, campanhas de doaçã o e eventos em geral.  

 
6. Poder Público: Através do projeto, o contato entre os profissionais e o poder 

público será beneficiado, uma vez que o atendimento na sede será ampliado e 
mais profissionais poderã o aderir como associados. 

 

E 
 

Conclusão  
A realizaçã o deste projeto poderá possibilitar à associaçã o diversas vantagens e 
fornecer aos associados suporte para o desenvolvimento de suas atividades, além 
de promover a integraçã o entre as classes e os profissionais, agregando  um 
benefício inovador e atrativo para novos associados, e promovendo crescimento e 
visibilidade para todas as partes envolvidas. 

 
 

F 
 
Equipe responsável: Grasielle Lorencetti, Joã o Carlos Rampi e demais membros da 
diretoria a ser eleita, para a gestã o 2020. 
 

G 
 
Apresentação resumida em Powerpoint  
(em meio eletrônico no máximo 10 slides) (anexo) 

H 
 
Fotos 
Fotos da sede da associaçã o estã o na apresentaçã o em anexo. 
 

 


