
Novembro 2019 



Contato:  
Barbara Kelch Monteiro 
+ 55 (11) 99983-1748 
consultoria@kelchconsultoria.com.br 
www.kelchconsultoria.com.br 

O conhecimento 
integrado de Arquitetura, 
Consultoria e Gestão Estruturada 
de Conflitos resulta em um portfólio 
de soluções único e diferenciado, 
capaz de encontrar o melhor meio 
para evitar, mitigar ou resolver as 
questões que podem interferir em 
seu negócio. 



Em Consultoria, buscamos o 
aumento do desempenho da 
empresa ou do empreendimento, 
com a utilização de técnicas e 
ferramentas adequadas, 
conhecimento do setor, e respeito 
à cultura da empresa. 
Isto nos permite chegar ao objetivo 
almejado pelo cliente com a 
consultoria, de geração de valor 
para seu negócio. 

 
Áreas de atuação 
Podemos atuar em distintas 
frentes, como o planejamento 
estratégico, gestão de projetos, 
diagnósticos por auditoria técnica, 
gestão de riscos, melhoria 
contínua, gestão de mudanças. 
Podemos ainda, atuar como parte 
complementar da equipe, em 
atividades necessárias, mas que 
não são o foco da empresa. 

 
Planejar e implementar 
Importante ainda entender que 
além de identificar e planejar a 
melhoria, é preciso o 
acompanhamento de profissional 
para implementação destas ações, 
para que as atividades do dia-a-dia 
da empresa não acabem por 
sobrepor-se às soluções de 
mudança já identificadas. 

 

Atuamos por uma Arquitetura de 
qualidade, que atende às 
necessidades do cliente e que 
considera os aspectos humanos, 
buscando equilibrar as 
condicionantes técnicas envolvidas. 
Quanto mais específico o 
programa, maior deve ser o 
conhecimento técnico 
do arquiteto, e da equipe que ele 
coordena. 
 

Experiência 
Nossa experiência é essencial no 
equilíbrio destes fatores, para que 
tenhamos um conjunto de projetos 
técnicos de qualidade, 
compatibilizados para que 
respeitem as necessidades do 
cliente, as normas técnicas e 
regulamentações legais, e as 
características locais e dos sistemas 
e materiais utilizados. 
 

Áreas de atuação 
Podemos desenvolver parte ou a 
totalidade do projeto de 
Arquitetura, a Coordenação e o 
Gerenciamento de todo o time de 
projetistas. Desenvolvemos 
projetos executivos e de 
detalhamento, ou a análise de 
projetos de terceiros. 
Realizamos o acompanhamento na 
pré-construção e durante a 
execução, importante para que 
alterações, revisões e imprevistos 
possam ser resolvidos de modo 
abrangente, em respeito às 
premissas do projeto original. 
 

A Mediação Privada, cada vez mais 
utilizada nas resoluções de conflito 
atuais, vem como uma alternativa 
rápida e de menor custo para os 
diversos envolvidos, com o 
benefício da restauração da 
comunicação entre as partes, 
essencial em relações de longa 
duração. 
Discrição e autonomia das partes 
na tomada de decisões são também 
fatores que fazem com que esta 
alternativa se mostre como certa 
para situações empresariais dos 
mais diversos setores. 
Atuamos como um profissional 
terceiro isento de parcialidade, 
para que as partes possam buscar 
elas mesmas a melhor solução para 
o conflito através da mediação, e 
que seja confortável para todos. 
 

Áreas de atuação 
Podemos atuar desde a negociação 
inicial e o desenvolvimento de 
documentos e contratos técnicos 
com objetivo de prevenção de 
conflitos, o acompanhamento do 
desenvolvimento do contrato com 
a solução imediata das 
divergências, até a mediação e 
conciliação privadas, como 
métodos autocompositivos entre as 
partes envolvidas. 
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ÁREAS DE ATUAÇÃO 



A Kelch Arquitetura, Consultoria e Projetos é uma empresa nova, mas 
com corpo técnico experiente, que busca as melhores soluções para 
suas necessidades ou seus problemas relacionados a Construção Civil. 
O conhecimento integrado de Arquitetura, Consultoria e Gestão 
Estruturada de Conflitos resulta em um portifólio de soluções único e 
diferenciado, capaz de encontrar o melhor meio para evitar, mitigar ou 
resolver as questões que podem interferir em seu negócio. 
Entre nossos clientes temos profissionais liberais, empresas e 
entidades do setor de construção civil, escritórios de advocacia, 
empresas de consultoria, e esperamos você. 
Atuamos em todo o ciclo da cadeia, englobando a Consultoria, 
a Arquitetura e a Mediação Privada. 
Contamos ainda, com uma rede importante de contatos e 
parceiros para apoiar os clientes nas especialidades pontuais, de modo 
a entregar uma solução completa. 
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SOBRE A EMPRESA 



Planejamento 

Estratégico 
 
No dia a dia acabamos tão 
envolvidos com as atividades de 
rotina que acabamos não 
separando um tempo para o 
planejamento estratégico do 
desenvolvimento de nossa 
empresa. 
Para um bom planejamento 
estratégico, três etapas são 
desenvolvidas: 
Contexto atual: O entendimento 
do ambiente no qual a empresa 
está inserida e como isto pode 
interferir nas atividades; 
Conhecimento: Da empresa – 
Financeiro, Estrutura Física, 
Recursos Humanos, Concorrência, 
e Maturidade de gestão e controle; 
Planejar e 
Implementar: Planejamento das 
ações e investimentos e sua 
implementação, monitorada para 
correção de eventuais desvios de 
resultados. 
Resultados: Criação de indicadores 
para acompanhamento, e 
apresentação de relatórios com 
resultados parciais e finais, para 
acompanhamento das atividades 
desenvolvidas.  

 

Gestão de Projetos 
 
 
Se você estiver conversando com 
um Engenheiro ou Arquiteto e falar 
sobre projeto, provavelmente ele 
estará pensando em plantas, cortes 
e fachadas, memoriais descritivos e 
caderno de especificações. Neste 
caso, ele estará associando o termo 
ao projeto técnico da edificação ou 
empreendimento. (Neste caso, a 
tradução para o Inglês seria Design) 
 
Agora, se você estiver conversando 
com um Empresário, 
provavelmente ele estará pensando 
em Objetivos e Escopos, 
Cronogramas e Orçamentos, 
Equipes e Recursos, que são alguns 
dos aspectos de atuação de um 
Gerente de Projetos, para garantir 
que seu projeto – que pode ser 
qualquer esforço único com início e 
final determinados, atinga o 
sucesso. (Neste caso, a tradução 
para o Inglês seria Project)  
 
Ou seja, um projeto técnico 
enquanto empreendimento faz 
parte de um Projeto, mas nem todo 
Projeto tem como resultado um 
empreendimento! 
Pense nisso, e no seu próximo 
projeto, converse com um Gerente 
de Projetos Certificado e tenha a 
gestão completa de seu projeto! 
 

Auditoria de Processos 
 
 
A auditoria deve fazer parte dos 
procedimentos de gestão 
estratégica da empresa, voltados à 
gestão de riscos e à correta tomada 
de decisões dentro da hierarquia de 
controle da entidade. 
 
A aplicação de auditoria pode ser 
utilizada interna ou externamente, 
sempre que a empresa pretende 
analisar a qualidade de qualquer 
dos processos que são utilizados na 
empresa em todos dos níveis de 
gestão, seja estratégico – de gestão 
empresarial, seja tático – ao nível 
de gerencia, ou até mesmo 
operacional – no nível executivo. 
 
Por exemplo, podemos verificar se 
a estratégia para o portfólio da 
empresa está sendo seguida, se os 
se os objetivos previstos e KPIs das 
gerencias estão sendo obtidos, 
analisados e adequados, e mesmo 
se determinado serviço está sendo 
realizado corretamente, seja à luz 
de contratos ou normas e até da 
legislação, seja na execução diária 
de acordo com processos 
padronizados da empresa, seja em 
algum projeto específico, como na 
construção de um 
empreendimento. 
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CONSULTORIA 



Arquitetura 
 

 

Gerenciamento e 
Fiscalização 

Auditoria Técnica e 
Parecer Técnico 
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ARQUITETURA 

Aplicação do conhecimento de 
gestão de projetos, somados ao 
conhecimento técnico necessário 
permitem o desenvolvimento de 
um Gerenciamento de Obras 
alinhado às necessidades do 
cliente. 

 
Gerenciamento de obras 
Ferramentas de gestão e controle 
são utilizadas para manter o 
andamento das obras de acordo 
com o planejamento inicial, com a 
tempestiva identificação de 
variações, e o replanejamento de 
modo a atingir Escopo, Prazo e 
Custos previstos inicialmente pelo 
cliente. 
Emissão de relatórios periódicos 
permitem ao cliente o 
acompanhamento do andamento 
das atividades. 

 
Fiscalização de Obras 
Atuando como os “olhos técnicos” 
do cliente, atividades de 
fiscalização periódicas trazem ao 
cliente o conforto necessário de 
que as obras estão se 
desenvolvendo de acordo com o 
planejamento, contrato ou 
necessidades da empresa. 

 
 

Desenvolvimento de projetos de 
arquitetura da concepção inicial, 
projetos básico e executivo, 
projeto legal, detalhamento, 
memorial descritivo, além da 
gestão de projetos técnicos 
incluindo planejamento, 
coordenação e gerenciamento. 
 

Definição de Programa 
Atuação em todo o ciclo de vida do 
projeto, envolvendo desde o 
programa de necessidades junto 
ao cliente, decisões técnicas – 
como definição de sistemas 
construtivos, materiais e 
acabamentos, restrições de 
legislação e órgãos públicos 
competentes, coordenação de 
disciplinas, até o comissionamento 
e entrega. 
 

Coordenação e 
Compatibilização 
Aplicação de conhecimento 
gerencial e técnico na liderança 
das diversas disciplinas, equipes e 
consultores envolvidos em todas 
as etapas do projeto e mesmo 
durante as obras. 

 
 

O conhecimento de auditoria de 
processos somado ao 
conhecimento técnico nos permite 
realizar auditorias técnicas 
independentes em projetos e 
obras. 
 

Auditoria Técnica 
O objetivo pode ser verificar a 
execução correta de projetos, 
atendimento a normas e 
regulamentos, identificação de 
problemas executivos ou  riscos. 
Através da aplicação de 
metodologia própria, são 
levantados os riscos e os pontos 
dentro de vários aspectos pré-
definidos junto ao cliente, e com 
base em conhecimento anterior. 
Estes pontos são classificados e 
apresentados em relatório, 
acompanhando-se o 
desenvolvimento dos planos de 
ação, sua aplicação e efetividade. 
 

Parecer técnico 
 Também, a realização de parecer 
técnico sobre laudos periciais em 
arquitetura e construção permite 
apoiar os advogados agregando 
aos processos o conhecimento 
especializado, na interpretação de 
documentos técnicos e/ou 
processuais que exijam 
informações que não são somente 
jurídicas, de modo a fortalecer a 
argumentação durante os 
processos em andamento. 

 

Projetos de Arquitetura 
 

 



Mediação Privada 
 
A Mediação Privada é desenvolvida 
como uma alternativa  rápida e de 
menor custo para os diversos 
envolvidos, com  benefícios como a 
confidencialidade e a restauração 
da comunicação entre as partes, 
essencial em relações de longa 
duração. 
Importante citar que a mediação 
privada ocorre fora do sistema 
judiciário, em ambiente próprio, 
podendo ser o termo homologado 
pelo CNJ conforme interesse das 
partes envolvidas. 
 
 
 

Processos 
Autocompositivos 
 
As partes em disputa são auxiliadas 
por uma terceira parte neutra ao 
conflito para facilitar a 
comunicação e se chegar a uma 
composição. 

Comunicação 
 
Uma correta comunicação entre as 
partes é essencial para criar um 
bom relacionamento. 
E para que um negócio tenha 
sucesso, todos os envolvidos devem 
estar confortáveis com os termos 
de acordos e contratos a serem 
firmados. 
Quanto mais as partes colaborarem 
na busca do melhor acordo, maior 
o comprometimento de todos no 
cumprimento dos termos 
acertados. 
 
 
 
 

Negociação 
 
Podemos atuar desde o 
planejamento da negociação inicial 
por uma das partes, ou no 
acompanhamento do 
desenvolvimento de negociação do 
contrato entre as duas partes, e até 
mesmo em ações de 
acompanhamento durante a 
execução do contrato, para dirimir 
eventuais desentendimentos 
pontuais que ocorram e não 
venham a evoluir em um conflito, 
prejudicial às duas partes. 

Gestão de Contratos 
 
Atuamos no desenvolvimento de 
documentos e contratos técnicos 
com objetivo de prevenção de 
conflitos, realizando o 
acompanhamento de sua execução. 
Gestão de contratos deve ser 
aplicada de forma complementar à 
perspectiva tradicional de  gestão 
de empreendimento. 
É preciso ter atenção na preparação 
de documentação contratual clara a 
fim de evitar ambiguidades. 
Capturar os detalhes específicos do 
projeto e abordar as circunstâncias 
especiais. 
Planejar com clareza a estratégica 
para executar um projeto já que as 
disputas geralmente surgem da 
ambiguidade ou de uma definição 
de risco confusa. 
Realizar avaliações objetivas 
regularmente do progresso e lidar 
proativamente com problemas que 
surjam durante o projeto. 
Aplicar uma boa prática de 
pagamento, a equipe de projeto e o 
empreiteiro contam com o fluxo de 
caixa. 
Cuidar de interferências entre 
distintos pacotes de fornecimentos, 
datas de entrega, marcos de 
contrato, alterações de escopo, 
entre outros. 
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GESTÃO DE CONFLITOS 



GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES 
Pelo terceiro ano consecutivo, prestamos consultoria em apoio 
técnico a inventário de Topografia de Mineração para auditoria 
anual de clientes finais, de modo a fornecer conforto quanto ao 
correto procedimento do levantamento realizado em campo, 
assim como dos volumes inventariados apresentados. 

 

ZANETTINI ARQUITETURA PLANEJAMENTO E 
CONSULTORIA 
Desenvolvimento de projetos de arquitetura, e compatibilização 
de disciplinas complementares, em apoio à equipe técnica 
interna da Zanettini Arquitetura, permitindo assim o 
cumprimento dos prazos e a qualidade técnica do serviço 
acordado com o cliente final. 

 

ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS 
Instrutora do Workshop de Gestão de Contratos de Construção 
no Brasil, foi responsável pela tradução e adequação do 
conteúdo original do Reino Unido à cultura nacional do setor, e 
ministra o workshop regularmente como especialista no tema, 
tendo ampla aprovação por parte dos participantes do 
Workshop em sua avaliação pós-evento. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE 
ARQUITETURA 
Coordenação do Grupo de Estudo de Normas Técnicas entre 
2012 e 2015, com o estudo aprofundado da Norma de 
Desempenho e referenciadas, onde foram desenvolvidos vários 
eventos, seminários e palestras sobre o tema, de modo a 
informar aos arquitetos como melhor se prepararem para 
adequação às Normas Técnicas vigentes. 
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ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES 

BUILT BY BRAZIL – ASSOC. BRASILEIRA DOS 
ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA 
Consultoria Estratégica para o programa de Promoção à 
Exportação de Arquitetura para os escritórios associados, 
chamado Built by Brazil, um convênio entre a Associação 
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – AsBEA e a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos -Apex-
Brasil desde 2016, onde atingimos a marca de 50% dos 
escritórios associados exportando seus projetos em 2017. 

 

EQC ENGENHARIA 
Desenvolvimento de relatório de diretrizes para negociação 
amigável, para apoiar o cliente no fechamento financeiro de 
contrato com construtora ao final da obra de empreendimento 
corporativo. 

 

MEDIATO CÂMARA DE MEDIAÇÃO 
Planejamento, implantação e gestão de carteira de mediação 
em cliente de grande porte do setor de varejo. 
Atuação como mediadora em conflitos do setor imobiliário. 

 

 

ENSÔ CONSULTING 
Colaboração no conhecimento integrado de Engenharia e 
Construção, no projeto de estruturação, Fase 1 de aplicação de 
Diagnóstico de Maturidade em gestão e controle para o Setor de 
Engenharia de a Concessionaria de Rodovias Entrevias / Grupo 
Pátria, com a identificação das fragilidades, riscos associados, e 
recomendações de melhoria. 

 


