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Contexto de Mercado
Visão pessoal da evolução da Construção Civil:

• Relação com a mão de obra (equipes próprias x terceirização);

• Baixa barreira a entrada de novos players (tecnologia/capital);

• Produtividade;

• Logística;

• NR18, ambiente nos canteiros;

• NBR 15575;

• BIM;

• Tecnologia;

• Porte dos Empreendimentos;

• Processos de Gestão/TI;

• Ciclo produtivo (aprendizado) longo;

• Grade curricular das Universidades não forma gestores;

• Necessidade de um novo perfil para formar o “Engenheiro Gestor”;



Contexto Empresa

• Histórico;

• Planejamento Estratégico - Crescimento;

• Grandes Empreendimentos;

• Processos Existentes (PAP / PAS);

• Cultura/Valores;

• Padronização;
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Desafios Futuros

Pilares para capturar essas oportunidades

Crescimento 
da demanda 

reprimida

Poucas 
empresas 

capacitadas 
para 

aproveitar o 
momento

Amadurecimento 
de mercado (com 

concorrência 
mais qualificada)

Oportunidades (2018 – 2020)



Realizações 2015R$ 643 MILHÕES LANÇADOS (VGV BRUTO)

R$ 585 MILHÕES VENDIDOS (VENDAS BRUTAS)

R$ 105 MILHÕES EM LUCRO LÍQUIDO – 6° MAIOR LUCRO ENTRE AS INCORPORADORAS DE CAPITAL

ABERTO DO BRASIL

HOM NILO
VGV : 193 milhões

BLUE XANGRI-LÁ
VGV : 67 milhões

BELAVISTTA
VGV : 31 milhões

MAXPLAZA
VGV : 268 milhões

MAXPLAZA
VGV : 84 milhões



Realizações 201511 OBRAS ENTREGUES, TOTALIZANDO :

 1.811 UNIDADES

 21 TORRES

 245 MIL m² CONSTRUÍDOS

BALTIMORE

DOC

SUPREME

ARTE BELA VISTA VIDAVIVA CLUBE CANOAS

MOULIN QUINTINO

VIDAVIVA CLUBE CENTRONINE

CARLOS TREIN 599 GRAND PARK EUCALIPTOS

ZAFFARI CABRAL



Canteiros Ativos 201617 CANTEIROS ATIVOS, TOTALIZANDO :

 3.185 UNIDADES

 21 TORRES

 364 MIL m² EM CONSTRUÇÃO

ICON

AG



Equipe da Engenharia

• Gerentes: 13 colaboradores;

• Engenheiros/Arquitetos: 71 colaboradores;

• Assistentes Técnicos/Estagiários: 80 colabores;

Total: 164 colaboradores 



PDE

MELNICK EVEN 

• Vídeo Institucional

Melnick Even_Video Final de Ano_720p(FINAL).mp4


Objetivos do PDE

• Preparar a Engenharia para um crescimento ordenado;

• Implementar um modelo de  gestão único, padronizar;

• Investir no treinamento dos colaboradores, privilegiando-os no 
processo de crescimento da empresa (“Prata da Casa”);

• Implementação da cultura;

• Formar uma equipe técnica alinhada, motivada e VENCEDORA 
(Engajamento).



Fontes de Referências em Gestão

“Existem três fatores fundamentais para a obtenção de resultados em 
qualquer iniciativa: Liderança, Conhecimento Técnico e Método.”

Liderança

Conhecimento 
do Processo

Método

“Entre os três fatores citados acima, a liderança é o que há de mais importante 
numa organização. Sem ela nada acontece. “

Falconi: O Verdadeiro Poder

“O líder deve investir uma parte substancial de seu tempo no desenvolvimento de 
sua equipe. Portanto o tema de Recursos Humanos é central no desenvolvimento 
do Conteúdo da Liderança” (Agenda do Líder)



“Todas as empresas têm uma cultura e algumas
empresas têm disciplina, mas poucas empresas têm
uma cultura da disciplina. Quando você tem
pessoas disciplinadas, não precisa de hierarquia.
Quando tem pensamento disciplinado, não precisa
de burocracia. Quando tem ação disciplinada, não
precisa de controles excessivos. Quando você
combina uma cultura de disciplina a uma ética
empreendedora, consegue a alquimia mágica do
desempenho extraordinário” (COLLINS, 2001, p. 33)



“As pessoas mais felizes são aquelas que estão sempre
se aprimorando. E a empresa que conta com
colaboradores felizes consegue engajá-los com mais
naturalidade e espontaneidade nos processos de
melhoria continua. Como consequência sua operação vai
ser mais eficiente e estará em vantagem competitiva
diante da concorrência. Isto é, vai conseguir produzir
mais e melhor com custos menores e, portanto, poderá
oferecer continuamente ao mercado bens ou serviços
que encantem os clientes e que tenham preços
competitivos. ”

Márcio Fernandes:  Felicidade dá Lucro



Conceituação



Como foi desenvolvido



Como foi desenvolvido

Crenças

Exemplo

De dentro para fora

Objetivo comum

Liderança/Disciplina

Inspirar credibilidade

Tem que fazer sentido para os 
colaboradores

Reconhecimento/Felicidade



Estrutura do Programa 2015 (Expositiva)
• Lançamento do programa;

• Primeiro encontro com todos os participantes;

• Reunião como os multiplicadores do programa;

• Período de desenvolvimento do conteúdo técnico;

Incorporação;

Projetos;

Orçamentos;

Planejamento;

Custos;

Suprimentos;

Gestão de obra/Qualidade;

• Encontros  para apresentação e discussão dos temas, os participantes 
serão divididos em 2 grupos;

• Encerramento com atividade externa.  



PROGRAMA PDE 2015



PDE – 2015
Expositivo – Alinhamento



PDE – 2015



PDE Fechamento – 2015



Resgate Velejada 

Objetivos Coletivos Comunicação e colaboração Planejamento

Falta entendimento de que 
estão no mesmo barco.

Disseminação (transferência de
conhecimento).

Clareza no objetivo.

Ampliar colaboração proativa
existente nos pequenos núcleos 

para o grande grupo.

Alinhamento entre 
setores/obras e entrosamento 

das equipes.

Sem organização e 
planejamento não sabemos 

quando e se atingimos os
objetivos.

Objetivo coletivo em 1º lugar. Necessidade de espírito de 
equipe/entrosamento e 

alinhamento das equipes.

Manter o foco e saber o que 
acontece ao redor.

Importância da cooperação geral 
da equipe.

Melhorar a comunicação entre 
setores/obras e própria equipe.

Aproveitar o momento 
disponível para planejamento e 

organização.





Estrutura do Programa 2016 (Interativista)





PDE – 2016



PDE - 2016





PDE - 2016



PDE - 2016



Resultado de Cocriação
Oficinas:

• Linha do Tempo;

• Itens Inegociáveis;
• Datas Metas;

• Gestão de Contratos;

• Qc´s Azuis;

• Itex;

• Habite-se e Contrapartidas.



Resultados
Premiações – reconhecimento das instituições

• SINDUSCON -2015

• Empresa do Ano 2015

• Construção Energitérmica Sustentável – Tecnologia a serviço da Sustentabilidade

• Gestão integrada integrando processos, potencializando resultados

• Desenvolvendo lideranças de alta performance

• Melnick Even inova com ”Sótãos Voadores”

• ABRH/RS – 2015 Top Ser Humano

• PDE – Programa de Desenvolvimento da Engenharia;



Resultados Obtidos
• Redução custos de Obras



Resultados Obtidos

• Melhor Assertividade em Prazos

Dezembro/2014 Dezembro/2015



Resultados Obtidos
• Melhor Assertividade em Prazos

Outubro/2016



Resultados Obtidos 

• Melhora no Clima Organizacional – Engenharia

71,08

73,2

2015 2016

• Orgulho

• Comunicação

• Condições de Trabalho

• Oportunidade de Desenvolvimento

• Liderança

• Respeito

• Remuneração e Benefícios

Média dos fatores



• Melhora na Comunicação da Engenharia (Pesquisa Clima Organizacional)

Resultados Obtidos

• Percepção na melhora do Engajamento da Engenharia

69,40

76,60

2015 2016



Outros Programas – Jovens Talentos

• Objetivo: 
Desenvolvimento técnico de Assistentes Técnicos e E
stagiários

• Conteúdo: 
Palestras, desde a apresentação do Mapa do Negócio (Diretoria Técnica), passando por
todos os setores de engenharia da Melnick Even, terminando com aulas técnicas (obra).

• Carga horária: 
Palestra todas as quintas a tarde, com duração de 4 horas.
Totalizou cerca de 100 horas.



Contatos

• Rubem Piccoli – rubempiccoli@melnickeven.com.br

• Vania Colombo – vaniacolombo@melnickeven.com.br

• RH – rh@melnickeven.com.br

mailto:rubempiccoli@melnickeven.com.br
mailto:vaniacolombo@melnickeven.com.br
mailto:rh@melnickeven.com.br


CONFIDENCIAL - Esta apresentação e seus eventuais anexos podem conter dados
confidenciais ou privilegiados. É proibida a divulgação, distribuição, retenção ou utilização
através de qualquer meio das informações contidas nesta apresentação.

CLASSIFIED - This presentation may contain confidential and/or privileged information. If you
are not the addressee or if you are not authorized to receive this presentation on behalf of the
addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this presentation or
any information herein. If you have received this presentation by mistake, please inform the
sender and delete it.


