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ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MARINGÁ 

 
 
 

“INOVAÇÃ O TECNOLÓ GICA NO MERCADO DA 
ENGENHARIA” 

 
 
 
 

DESCRIÇÃO: 
 

 
“Ambiente de incentivo a inovaçã o tecnológica no mercado 

da engenharia” 
 

 
 
 

CLIENTE: profissionais, acadêmicos e sociedade 
 
 
 

INÍCIO DO TRABALHO:  
2019 

 
 
 

Fase em que se encontra: Em execução 
 
 
 

Responsável: Eng.º Gilberto Donizetti Delgado 
Presidente da Entidade de Classe: Eng.º Gilberto Donizetti 
Delgado 
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Roteiro para apresentação do trabalho: 
 

A Resumo do Trabalho 

  1. Nome  
2. Responsável 
3. Objetivo e metas 
4. Declaraçã o do escopo do trabalho 
5. Cronograma resumido 
6. Responsabilidades 

B Detalhamento do escopo do trabalho 

  1. Premissas e restrições 
2. Detalhamento do escopo do trabalho 
3. Etapas do projeto: 

 Produtos de cada etapa 
4. Recursos necessários 
5. Aquisições necessárias 
6. Custos estimados 
7. Recursos humanos necessários 
8. Estratégia de comunicaçã o (plano de comunicaçã o) 

C Aspectos Estratégicos 

 1. Pontos fortes e pontos fracos identificados na execuçã o do trabalho 
2. Ferramentas gerenciais necessárias 
3. Análise dos fatores críticos de sucesso 

D Importância, benefícios vantagens e resultados por públicos: 
1. Entidade de Classe 
2. Profissionais 
3. Acadêmicos 
4. Sistema CONFEA/CREA 
5. Sociedade 
6. Poder Público 

E 
 
Conclusão 

F 
 
Equipe responsável 
 

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

H 
 
Fotos 
(em meio eletrônico, no máximo 5) 
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A RESUMO DO TRABALHO 
 
1. Nome  
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO MERCADO DA ENGENHARIA 
 
2. Responsável 
Eng.º Gilberto Donizetti Delgado – presidente AEAM – Gestã o 2019/2020 
 
3. Objetivo e metas 
3.1 Objetivo: o objetivo da iniciativa é incentivar o desenvolvimento de inovaçã o tecnológica no 
mercado da engenharia, através da disponibilizaçã o de ambiente moderno, de economia e 
trabalho compartilhados. 
3.2 Meta: Possibilitar o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a cadeia produtiva da 
construçã o civil.  
 
4. Declaração do escopo do trabalho 
Estruturaçã o, ocupaçã o e mobilizaçã o de ambiente e stakeholders para desenvolver, investir e 
recepcionar inovaçã o tecnológica de alto impacto para o mercado da Engenharia. 
 
5. Cronograma resumido 
Outubro/2019: início da implantaçã o da sala de coworking 
Fevereiro/2020 (adiante): disponibilizaçã o das mesas de trabalho para empresas de alto 
impacto de inovaçã o 
 
6. Responsabilidades 
O presidente da AEAM é a responsável pelo projeto, em conjunto com a Diretoria de 
Patrimônio, e a diretoria executiva contribui, avaliza e delibera sobre as principais etapas do 
projeto. 
 
 
 
B DETALHAMENTO DO ESCOPO DO TRABALHO 
 
1. Premissas e restrições 
A premissa do projeto, ou seja, o fator assumido como verdadeiro, é que com esse 
programa, os profissionais nas diversas áreas da engenharia terã o relevante interesse em 
estarem conectados a AEAM, visto a atratividade do tema “inovação” no meio profissional. 
A restriçã o do projeto, ou seja, fator que pode afetar a concretizaçã o dos objetivos, está 
relacionada à nã o adesã o parceiros financiadores de etapas da instituiçã o do ambiente 
(mobiliário, equipamentos, eventos diversos voltados a inovaçã o, etc.). 
 
2. Detalhamento do escopo do trabalho 
Está em desenvolvimento a instalaçã o de ambiente moderno e propício a inovaçã o, na sede da 
AEAM. As empresas de inovação de alto impacto comporão “coworking da AEAM”, e buscarão 
resolver as “dores” de empresas como construtoras, empreiteiras, indústrias de materiais, 
imobiliárias e até governos, além do consumidor que compra, aluga ou administra imóveis, 
facilitando rotina dos profissionais que trabalham nessas áreas e beneficiando o produto final 
entregue aos clientes. 
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3. Etapas do projeto: 
a) Definiçã o de regras de funcionamento do ambiente (como ocupar, que tipo de 

empresa pode ocupar, etc.) 
b) Constituiçã o de pessoa jurídica específica para a finalidade de habitar o condomínio 

de inovaçã o tecnológica 
c) Realizaçã o de eventos para apresentaçã o do projeto e atraçã o de interessados em 

habitar o ambiente 
d) Aceleraçã o das empresas de alto grau potencial de inovaçã o tecnológica e viabilidade 

de implementaçã o no mercado 
e) Desenvolvimento das empresas e benefício ao segmento do mercado alcançado 

 
4. Recursos necessários 

a) Recursos humanos da AEAM e parceiros para os trabalhos internos de organizaçã o, 
divulgaçã o, mobilizaçã o dos envolvidos e realizaçã o da iniciativa 

b) Recursos financeiros para contrataçã o de palestrantes, estruturaçã o formal do 
ambiente, infraestrutura do local 

 
5. Aquisições necessárias 

a) Aquisiçã o de mobiliário e computadores. 
 
6. Custos estimados 
R$ 100.000,00 
 
7. Recursos humanos necessários (interno) 
Equipe interna e diretoria da AEAM e parceiros 
 
8. Estratégia de comunicação (plano de comunicação) 
A comunicaçã o envolve basicamente o público-alvo, além dos parceiros estratégicos como 
Sinduscon-NOR e Instituições de Ensino. 
As estratégias de comunicaçã o externa preveem divulgaçã o nos meios de comunicaçã o da 
entidade (site, instagram, facebook, whatsapp) e veículos regionais de comunicaçã o com a 
sociedade 
 
 
 
C ASPECTOS ESTRATÉGICOS 
 
1. Pontos fortes e pontos fracos identificados na execução do trabalho 
Pontos Fortes: tema inovaçã o tecnológica é um gargalo e com necessidade de avanços no 
segmento da engenharia 
Pontos Fracos: o mercado da engenharia é bastante tradicional e pouco receptivo (na sua 
maioria) a inovaçã o tecnológica 
 
2. Ferramentas gerenciais necessárias 
Planejamento das ações, com cronograma e responsáveis. 
 
3. Análise dos fatores críticos de sucesso 
É fator crítico de sucesso a participaçã o dos profissionais e integraçã o destes com o meio 
acadêmico e representantes do mercado de engenharia (contrutoras, por exemplo) 
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D IMPORTÂNCIA, BENEFÍCIOS VANTAGENS E RESULTADOS, POR PÚBLICOS: 
 
1. Entidade de Classe: maior participaçã o dos novos associados e aumento do quadro 
associativo; bem como estímulo a novas lideranças. 
 
2. Profissionais e acadêmicos novos associados: oportunidade de conhecer o ambiente 
associativo, visibilidade profissional e networking. 
 
3. Sistema CONFEA/CREA: entidade mais forte, mais representativa, mais sustentável no 
contexto do Sistema Profissional. 
 
4. Sociedade: melhoria nos processos e entregas do segmento, como prazos, eficiência e 

qualidade 
 
5. Instituições de Ensino: oportunidade de desenvolvimento de soluções reais de 

necessidade do mercado 
 

 
 
E CONCLUSÃO 
 
O programa “Inovação tecnológica no mercado de engenharia” traz práticas inovadoras na 
entidade ao incentivar o desenvolvimento e implantaçã o de inovações tecnológicas. 
 
Através da implantaçã o e manutençã o desse programa busca-se um novo olhar para incentivar 
e viabilizar a longevidade da AEAM, com a renovaçã o necessária e a participaçã o de 
profissionais conscientes do potencial de realizaçã o do associativismo. 
 
 
 
F EQUIPE RESPONSÁVEL 
Diretoria gestã o 2019/2010 da AEAM 
 
 
 
G APRESENTAÇÃO RESUMIDA EM POWERPOINT  
A ser disponibilizada via e-mail a área do Crea-PR responsável pelo premio. 
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H FOTOS 
 

 
 
 


