
Parabéns, Crea-SP, pelos 
88 anos de seriedade e 
comprometimento

Participe da Palestra 
gratuita sobre 
Argamassa Supermix 

Planejamento de 
obras: "objetivos por 
resultados chaves"

No dia 8 de junho, a Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Osasco – AEAO, realiza uma palestra 
gratuita sobre o tema “Aprendendo com os acidentes: 
Colapso de Miami/USA e outros”.

A atividade será apresentada pelo Prof Dr. Paulo 
Helene, Engenheiro Civil, especialista renomado. 

Confira na página 3

Edição: 

Maio /2022

Informativo
eletrônico

www.aeao.com.br | Tel (11) 3682-5162

 PÁGINA 2  PÁGINA 3  PÁGINA 4

SAM’S CLUB DROGARIAS SOU + FARMA

Por apenas R$ 65* na primeira 
anuidade os associados podem 

ter inúmeras vantagens 

O convênio da AEAO com a Sou + Farma 
viabiliza desconto de 10 a 15% em todos 

os medicamentos.

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

AEAO realiza palestra 
“Aprendendo com os acidentes: 
Colapso de Miami/USA e outros”



O Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de São Paulo – CREA-SP, comple-
ta neste ano 88 anos de história.

São décadas de história, que tem como 
principal característica seriedade e compro-
metimento, valorizando nossos profi ssionais 
de tecnologia, engenharia, construção, ele-
trônica, entre tantas outras vertentes, focan-
do em nossa segurança, nossos direitos e de-
veres.

Nós, da AEAO, apoiamos e reiteramos 
nossa confi ança no Crea-SP. Levamos adian-
te essa missão de valorizar o profi ssional em 
todos os momentos de sua vida, protegen-
do o profi ssional, resguardando sua carreira, 

atualizando, capacitando e dando suporte, 
cada vez mais.

A atuação do Crea-SP, tem sido funda-
mental em todos esses anos, mas principal-
mente nesse período que enfrentamos uma 
crise socioeconômica e sanitária. Nossa ca-
tegoria está muito bem representada pelo 
Crea-SP, que está sempre se modernizando e 
encontrando novos meios para que nessa re-
tomada de ações presenciais, possamos nos 
sentir representados de diversas maneiras.

A atuação do Conselho se renova diaria-
mente, gerando desenvolvimento, inclusão 
e sustentabilidade, por esses e outros tantos 
motivos, PARABÉNS, CREA-SP! 
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE OSASCO

AEAO realiza palestra “Aprendendo com os 
acidentes: Colapso de Miami/USA e outros”

Participe da Palestra gratuita 
sobre Argamassa Supermix

INSCREVA-SE 
AGORA MESMO
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No dia 8 de junho, a Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos de 
Osasco – AEAO, realiza uma palestra 
gratuita sobre o tema “Aprendendo 
com os acidentes: Colapso de Miami/
USA e outros”.

A atividade será apresentada pelo 
Prof Dr. Paulo Helene, Engenheiro 
Civil, especialista renomado em “Pa-
tología de las Construcciones”, Ins-
tituto Eduardo Torroja, Madri. PhD, 
pós doc Universidade da Califórnia, 
Berkeley. Prof. Titular Universidade 
de São Paulo, educador, investigador 
renomado e respeitado consultor de 
estruturas de concreto.

A palestra terá 1 h 30 de duração, 
com início às 19:30h, transmitida 
pela plataforma Zoom.

Para outras informações o what-
sapp é (11) 98676-6457.

Venha participar da palestra gratuita realizada 
na sede da Associação dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Osasco – AEAO, no dia 31 de maio, a partir 
das 19 horas!

A palestra dará toda a percepção e utilização 
da Argamassa Supermix, com o especialista En-
genheiro Alexandre Britez.

O evento é destinado a profi ssionais da cons-
trução civil e tecnologia, disponibilizando conhe-
cimento e atualização sobre mais um produto do 
mercado.

A sede da AEAO é localizada à Rua Alexandre 
Bapstistone, 555, km 18.

Para mais informações o telefone 3682-5162 e 
WhatsApp é (11) 98676-6457.

INSCREVA-SE



COMUNICADO IMPORTANTE DO CREA-SP

Sucesso de público: Profi ssionais participam da 
Palestra sobre preenchimento da 

ART e obtenção da CAT

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE OSASCO
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A renovação do Terço e Representação no Plenário do 
Crea-SP para 2023 já começou e a AEAO precisa da sua 
ajuda!

Engenheiros e Engenheiras de Segurança do Tra-
balho registrados no Conselho têm até o dia 31 de maio 
próximo para optar pela modalidade para efeito de Re-
novação do Terço do Plenário do Conselho em 2023 e, 
consequentemente, da composição da Câmara Especia-
lizada correspondente (CEEST).  (Leia aqui a íntegra do 
ofício sobre a opção pela modalidade).

Já os profi ssionais associados a mais de uma Entidade 
de Classe têm o mesmo prazo para optar por sua repre-
sentação no Plenário do Conselho. A medida visa defi nir 
a composição do Plenário e de cada Câmara Especializa-

da do Crea-SP. (Leia aqui a íntegra do ofício sobre Re-
presentação no Plenário).

As opções devem ser feitas até o próximo 31 de 
maio. Profi ssional, indique a AEAO – Osasco (código 
038) na hora de escolher a sua Entidade de Classe.

Veja como escolher a entidade.
ACESSE O SISTEMA CREANET – https://creanet1.cre-

asp.org.br
CLIQUE NO MENU “SERVIÇOS“
SELECIONE “RENOVAÇÃO DO TERÇO“
PREENCHA SEUS DADOS E INSIRA O NÚMERO 038NA 

ENTIDADE DE CLASSE PARA ESCOLHER A AEAO Osasco.
 
FONTE: Superintendência de Colegiados

No dia 18 de maio, a As-
sociação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Osasco – 
AEAO realizou em sua sede 
a palestra sobre Anotação 
de Responsabilidade Téc-
nica – ART e Certidão de 
Acervo Técnico – CAT.

A atividade foi apresen-
tada pelo engenheiro Fe-
lipe Xavier, que é o Chefe 

do Crea-sp- UGI Osasco e 
Região. Na ocasião, o pro-
fi ssional tratará sobre o 
preenchimento da ART e a 
obtenção da CAT.

Um sucesso de público, 
esteve presente também o 
presidente da AEAO, Lean-
dro Fogaça.

A AEAO agradece a par-
ticipação de todos!

 ACESSE NOSSO SITE E SAIBA MAIS 



Conheça nossos canais de comunicação!  

Também estamos nas redes sociais! Acompanhe as nossas atividades, novidades do 
setor e muito mais através da nossa página no Facebook, Instagram e Linkedin. 

PARCEIROS:

Para melhor atender os profissionais da tecnologia, 
ampliamos nossos canais de comunicação.

http://bit.ly/aeaosasco instagram.com/aeaosasco facebook.com/aeaosasco
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Gestão de planejamento de obras utilizando métodos 
OKR “Objetivos por Resultados Chaves” Uma ferramenta 

efi ciente para atingir os resultados.

Provavelmente você já executou 
este método, mesmo que parcial ou 
na sua totalidade e não se deu conta, 
desta ferramenta efi ciente para o ge-
renciamento do seu projeto, o OKR 
(Objectives and Keys Results) “Objeti-
vos por Resultados Chaves” foi criado 
pelo Norte Americano Andy Grove na 
década de 70, época em que ele atu-
ava como CEO da Intel. Este método 
consiste em alcançar o objetivo, atra-
vés de resultados chaves com foco 
em metas e controles a serem atingi-
dos. Grandes empresas como Google, 
Amazon, Adobe, 
LInkedin, Microsoft, 
Twitter, dentre ou-
tras utilizaram os 
OKR a fi m de atingir 
suas metas no curto 
prazo, tornando as 
assim mais compe-
titivas em um cenário totalmente vo-
látil, incerto, complexo e ambíguo co-
nhecido por “Mundo VUCA”, conceito 
criado nos Estados Unidos no fi nal da 
década de 80, pós-guerra fria.

Crescimento exponencial no Bra-
sil para a construção de Galpões.

Em um cenário cada vez mais 
competitivo, com prazos arrojados e 
obras com orçamentos milionários, 
as construtoras tiveram que se rein-
ventar para manter as entregas dos 
projetos dentro do prazo, custo e qua-
lidade. Tornou se pratica a construção 
de galpões na modalidade BTS “ Built 
to suit” construção sobe medida para 
um cliente fi nal, momento em que o 

mercado de construção de galpões 
cresceu exponencialmente nos últi-
mos anos, onde segundo dados da re-
vista “Building” publicado em janeiro 
de 2022 o país teve mais de 1 milhão 
de m² de construção de galpões lo-
gísticos no 4T/2021, um recorde, um 
volume próximo desta proporção ha-
via acontecido no 1T/2016, na qual foi 
atingido a marca de 795 mil m² de 
área construída. 

Gerenciamento de metas e resul-
tados na produção de obras utilizan-
do o método OKR.

Com desafi os cada vez maiores 
tornou se imprescindível gerenciar os 
projetos com metas e estratégias bem 
defi nidas. Com isso os objetivos e resul-
tados chaves são essenciais para defi nir 
metas a curto prazo, realizando o moni-
toramento trimestral, mensal, quinze-
nal ou até mesmo mensal. Para a utili-
zação das OKR é necessário que todos 
os envolvidos tenham metas bem defi -
nidas com os mesmos objetivos. Abaixo 
temos um modelo de OKR bem defi ni-
do para realização das metas.

Acima, de forma exemplifi cada foi 
demonstrado como deve ser realizado 
a defi nição dos objetivos e resultados 
chaves, as metas a serem alcançadas 

devem ser de conhecimento de todos 
os envolvidos, esta interação é de ex-
trema importância para que o mesmo 
foco seja aplicado e não dispersem 
nos entregáveis a serem alcançados. 
Os objetivos devem ser claros para 
que não haja dúvida no caminho a 
ser seguido, as chaves devem ser bem 
defi nidas, conectadas aos objetivos 
estabelecidos, onde todas as etapas 
devem ser monitoradas e controladas 
para que se obtenha o resultado a ser 
alcançado. Os resultados chaves po-
dem ser divididos em vários resultados 

chaves lincados ao 
objetivo. O monito-
ramento e controle 
é de extrema im-
portância para que 
ocorra o sucesso das 
OKR, e elas podem 
ser redefi nidas no 

andamento do processo para que se 
cumpra o objetivo fi nal.

As OKR’s tornaram se uma ferramen-
ta importante para realização das metas 
em curto prazo de maneira agressiva.

 
Diego Gregório Silveira

Diretor de Patrimônio da AEAO, 
Administrador de Empresas/ En-
genheiro Civil/ Pós-graduado em 

Gestão de Projetos/ Pós-graduan-
do em Gestão de Pessoas, Carrei-

ras e Lideranças.
Lembrete: Para serviços técnicos, 

contrate sempre um profi ssional habi-
litado e exija a emissão da ART – Anota-
ção de Responsabilidade Técnica.


