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APRESENTAÇÃO  
 
 
O planejamento estratégico é uma prática já comum para o Crea-PR, que há mais 
de 12 anos adota metodologias específicas para análise e planejamento de ações, 
em geral com foco anual, a serem desenvolvidas a cada gestão.  
 
Para o Crea-PR, o planejamento estratégico é indispensável, e mais do que isso: é 
imprescindível que seja desenvolvido e executado com eficácia. A análise do cenário 
atual e dos possíveis cenários futuros, das oportunidades e ameaças, forças e 
fraquezas, utilizando a correta metodologia, possibilita a definição de objetivos 
fortes, com indicadores efetivos e metas exequíveis em todos os níveis hierárquicos. 
O foco na capacidade de adaptação às mudanças, da maximização do potencial 
produtivo e do atendimento aos Princípios da Administração Pública são também 
premissas nesse processo.  
 
Pensando nisso, com o objetivo de ampliar a abrangência e a eficácia do processo 
de planejamento estratégico, a atual Gestão adotou efetivamente a metodologia 
Balanced Scorecard (BSC), já eleita como uma das práticas de gestão mais 
importantes e revolucionárias das últimas décadas. Trata-se de uma visão integrada 
e balanceada da empresa, que permite visualizar claramente a estratégia por meio 
de perspectivas que se complementam.  
 
Nesse trabalho, o Crea-PR contou com apoio de consultoria profissional, contratada 
para capacitar e acompanhar os gestores durante todas as etapas do 
desenvolvimento, desde a reformulação da identidade institucional até a definição 
dos indicadores e metas, assegurando o alinhamento metodológico necessário. 
 
O Planejamento Estratégico detalhado do Crea-PR, elaborado para a Gestão 
2018-2020, está descrito com todas as suas etapas até o produto final: o Mapa 
Estratégico. 
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PALAVRA DO PRESIDENTE  
 
 
É com muito orgulho do time Crea-PR que apresento o Caderno do Planejamento 
Estratégico da gestão 2018/2020. 
 
Nele você encontra o passo a passo de um trabalho iniciado no segundo semestre de 
2017, que teve como premissa ouvir todos os públicos que contemplam o Sistema 
Confea/Crea paranaense, com o objetivo de coletar dados e informações para 
subsidiar a elaboração do planejamento. 
 
Conselheiros, inspetores, presidentes e representantes de entidades de classe foram 
ouvidos durante o processo de Governança Corporativa, que percorreu todo o Estado. 
As gerências e equipes do Crea-PR, por sua vez, contribuíram com suas visões em 
diversas reuniões e também no Encontro de Integração realizado anualmente 
pelo  Conselho.  
 
Já os profissionais e as empresas cadastradas no Crea-PR manifestaram suas opiniões 
por meio de uma pesquisa realizada por empresa terceira, que ouviu 1.507 
profissionais e 1.320 empresas.  
 
Com base em toda essa coleta de informação e no Plano de Gestão proposto por minha 
candidatura durante o processo eleitoral, iniciamos em janeiro deste ano o 
desenvolvimento do Planejamento Estratégico 2018/2020. 
 
A revisão da Identidade Organizacional foi a primeira ação dessa etapa , seguida do 
desenho do Mapa Estratégico da gestão, elaborado segundo a metodologia do 
Balanced Scorecard (BSC). O Mapa apontou dezesseis diretrizes estratégicas de 
gerenciamento e condução do Conselho com foco em quatro perspectivas: Clientes, 
Financeiro, Processos, Aprendizado e Crescimento.  
 
Neste caderno, compartilhamos com você nossa caminhada na criação desta ferramenta 
que será o nosso norte e que, com certeza, nos conduzirá a ações ainda mais efetivas e 
agregadoras para os profissionais das Engenharias, Agronomia e Geociências.  
 
É o Crea-PR cada vez mais estratégico e inovador! 
 
Boa leitura. 
 
 
Engenheiro Civil Ricardo Rocha 
Presidente do Crea-PR 
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METODOLOGIA E CAPACITAÇÃO 
_________________ 
 
 
A metodologia Balanced Scorecard (BSC) já foi consagrada como uma das práticas 
de gestão mais importantes e revolucionárias dos últimos 75 anos. Um dos motivos 
da sua escolha para aplicação no planejamento estratégico do Crea-PR foi o fato 
de que cria forte foco na estratégia corporativa, possibilitando visão geral do que 
precisa ser feito, em paralelo ao que já ocorre na empresa e nos processos que 
podem e precisam ser aprimorados. 
 
Vislumbrando o BSC como possível alternativa para tratar lacunas que 
eventualmente estavam presentes em outras metodologias, foi realizado um processo 
inicial de capacitação de gestores para a aplicação da ferramenta no âmbito do 
Crea-PR. Essa capacitação possibilitou concluir pelo BSC como metodologia 
adequada à estratégia e às necessidades do Conselho. Posteriormente, com a 
aprovação da nova Gestão, eleita em 2017, iniciou-se o desenvolvimento das 
atividades de planejamento para o triênio, contando com o apoio de consultoria 
profissional contratada para assegurar o alinhamento metodológico necessário à 
eficácia do processo. 
 
O BSC assegura que quatro perspectivas primordiais sejam abordadas para o 
planejamento estratégico: clientes, financeiro, processos e aprendizado e 
crescimento. É indispensável que a organização atue nas quatro perspectivas, de 
forma ordenada, pois entre elas existe uma relação de causa e efeito: para ter 
clientes satisfeitos e equilíbrio financeiro, é necessário ter excelência nos processos; e 
para que os processos sejam excelentes, é preciso que as pessoas estejam 
capacitadas e motivadas. Não é possível esperar resultados excelentes em um dos 
aspectos, se os demais não forem tratados adequadamente. 
 
São diferenciais do BSC: 
 

• Orienta a tradução das diretrizes da Alta Direção em ações concretas, 
exequíveis em todos os níveis da organização, integrando prioridades 
estratégicas com a rotina; 

• Cada objetivo estratégico está obrigatoriamente associado a um ou mais 
indicadores de desempenho, que são monitorados periodicamente, mantendo 
o foco constante da organização no atingimento ou não do indicador e, por 
consequência, do objetivo; 

• Orienta o foco nas prioridades da organização, que devem ser poucas e 
vitais; 

• Conduz a análise em quatro perspectivas que possuem entre si relação de 
causa e efeito, fechando um ciclo de compromissos com resultados. 

 



Planejamento Estratégico Crea-PR 
2018-2020 

 

  
Página 9 

 
  

 
 
 
 
Adequação do modelo BSC para Órgãos Públicos 
 
Os mapas estratégicos que seguem a metodologia BSC mostram as quatro 
perspectivas em inter-relação. No modelo padrão, aplicado às instituições com fins 
lucrativos, a perspectiva “Financeiro” está no topo, demonstrando que todo o 
processo gera efeito sobre o principal objetivo: o lucro financeiro.  
 
Já no caso das organizações públicas, como é o caso do Crea-PR, o modelo segue 
uma das proposições feitas por Kaplan e Norton1, que alinha as perspectivas 
“Clientes” e “Financeiro”, uma vez que as instituições públicas têm como principal 
objetivo o cumprimento de sua missão perante a sociedade – nesse caso, a 
perspectiva financeira está relacionada unicamente à sustentabilidade e ao 
equilíbrio orçamentário.  
 
                                           
1  Norton e Kaplan são os criadores do método BSC. Os primeiros estudos que deram origem ao 
Balanced Scorecard remontam a 1990, quando o Instituto Nolan Norton, uma unidade da empresa de 
consultoria KPMG, patrocinou um estudo de um ano com diversas empresas, feito por David Norton, em 
conjunto com o consultor acadêmico Robert Kaplan. 

Visão e 
Estratégia 

CLIENTES 
Para satisfazer 

nossos clientes, que 
requisitos precisamos 

atender? 

FINANCEIRO 
Para atingirmos nossa 
visão, que resultados 
financeiros devemos 

entregar? 

PROCESSOS 
Para atendermos 
nosso cliente e 
mantermos o 

equilíbrio financeiro, 
em que processos 

devemos ser 
excelentes?  

APRENDIZADO E 
DESENVOLVIMENTO 

Para ter excelência 
nos processos, como 
desenvolver nossas 
pessoas, ambiente e 

tecnologias? 
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Melhorias trazidas pelo BSC para o Crea-PR 
 
Uma das novidades do planejamento com a adoção da metodologia BSC é que, em 
todas as etapas, as definições são realizadas de forma participativa. Isso garante 
que a visão estratégica seja mantida em foco, mas também, garante que a 
estratégia seja exequível, uma vez que as ações para atingir os objetivos 
estratégicos são propostas pelas áreas gerenciais, responsáveis por executar ou 
coordenar sua execução.  
 
Outra melhoria ocorreu na organização do planejamento estratégico, de forma 
independente do planejamento da rotina. No quadro a seguir, estão comparadas as 
principais alterações: 
 
 
Como era Como ficou 

Planejamento geral registrado em 
documento único, com metas estratégicas 
e metas de rotina organizadas no 
mesmo documento, desdobrado em 
documentos para as áreas 

Plano geral contempla apenas as metas 
estratégicas; metas e indicadores de 
rotina são tratadas em separado 

Metas estratégicas definidas e 
distribuídas para tratamento sob a 
responsabilidade de áreas específicas 

Indicadores, metas e ações estratégicas 
definidos e planejados em conjunto pela 
equipe gerencial 

Análise crítica das metas estratégicas 
realizada sob A responsabilidade de 
cada área, de forma isolada 

Análise crítica das metas estratégicas 
realizada em conjunto e à parte das 
metas de rotina, pelas gerências 
envolvidas 

Planos de ação elaborados de forma 
isolada pelas áreas responsáveis 

Planos de ação elaborados em conjunto 
pela equipe gerencial 
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FLUXO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018-2020 
_________________ 
 
 
O planejamento estratégico do Crea-PR foi realizado passando por várias etapas, 
dentre as quais a definição da nova identidade organizacional.  
 
Nas próximas seções, abordaremos especificamente cada uma das etapas, as quais 
estão representadas no gráfico de linha do tempo: 
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COLETA DE DADOS PARA DIAGNÓSTICO 
_________________ 
 
 
Para possibilitar o adequado diagnóstico e a definição dos objetivos estratégicos, 
diversos dados foram analisados em diferentes etapas e com a participação de 
diferentes partes interessadas. Ao todo, mais de 1.000 entradas foram analisadas, 
distribuídas sob as perspectivas demonstradas na figura a seguir. 
 

 
 
 
 
 
Pesquisa externa com profissionais e empresas 
 
No ano de 2017, o Crea-PR contratou empresa especializada para realização de 
pesquisa de opinião junto a profissionais  e empresas. Foram ouvidos 1.320 
empresas e 1.507 profissionais, com os quais se abordou os temas: valorização 
profissional, mercado de trabalho, fiscalização, remuneração, comunicação, imagem 
e produtos e serviços.  
 
Para garantir a representatividade, foram estabelecidas para essa pesquisa cotas 
mínimas, de modo a abranger equitativamente profissionais de todas as regionais, 
modalidades, níveis de formação, gênero e tempo de registro (por faixas 
previamente estabelecidas). 
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Encontro de Integração 
 
O Encontro de Integração foi realizado em janeiro de 2018, reunindo os Inspetores, 
Conselheiros, Entidades de Classe e Instituições de Ensino, além da equipe do Crea-
PR. Ao todo, mais de 150 participantes debateram assuntos de interesse do Sistema 
Profissional, resultando em mais de 90 propostas de melhoria. 
 
 
Visão da Governança 
 
A Governança Cooperativa é um programa do Crea-PR, cujo objetivo é aproximar 
os Inspetores, Conselheiros, Entidades de Classe, Instituições de Ensino, profissionais, 
empresas, órgãos públicos e sociedade, por meio de encontros regionais periódicos. 
 
Durante a última rodada de reuniões da Governança Cooperativa de 2017, os 
participantes foram convidados a responder um questionário para registrar sua 
percepção acerca dos temas fiscalização, comunicação, atendimento e produtos e 
serviços do Crea-PR. Ao todo, foram recebidos 89 questionários, contendo 252 
comentários e sugestões. 
 
 
Visão da Gerência 
 
Além dos registros realizados rotineiramente pelas gerências nos processos formais 
de análise crítica durante o ano de 2017, foram obtidas também suas contribuições 
específicas com foco no planejamento. A análise da equipe gerencial, nesse aspecto, 
trouxe mais de 130 contribuições para análise, levando em consideração três 
grandes focos: 
 

1. Foco no ambiente: análise do cenário externo regional e suas influências 
para as atividades em andamento do Conselho; 

2. Foco no cliente: principais percepções acerca das expectativas dos clientes 
profissionais, empresas, instituições de ensino, entidades de classe, 
conselheiros e inspetores de suas regiões; 

3. Foco operacional: percepções gerenciais acerca dos processos operacionais 
do conselho, planejamento, orçamento, recursos e equipes. 

 
 
Visão da Equipe Operacional 
 
As contribuições dos funcionários foram obtidas formalmente em dois momentos: 
 

1. Brainstorming sobre comunicação e engajamento, realizado quando da 
implantação do Setor de Planejamento e Comunicação Interna no Crea-PR, 
em 2017; 

2. Formulário eletrônico específico contendo questões para análise de melhorias 
com foco em processos e clima organizacional. 

 
O material coletado da visão das equipes resultou em cerca de 600 contribuições. 
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SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS 
_________________ 
 
 
Todas as contribuições recebidas foram analisadas individualmente e sistematizadas 
em diversas etapas. 
 

• Etapa 1: Compilação 
Nessa etapa, todas as contribuições recebidas foram virtualizadas, tabuladas 
e compiladas em arquivo único. 
 

• Etapa 2: Análise e segregação 
Nessa etapa, cada item foi analisado e separado: 

o Itens que já estavam em tratamento, com solução em andamento, em 
especial os oriundos da visão operacional das equipes, foram 
tabulados para divulgação acerca das ações em andamento. 

o Itens não estratégicos, ou seja, que abordam melhorias de processos e 
questões de rotina, foram segregados para serem tratados como 
metas de área, ou ainda, encaminhados como sugestões de melhoria 
específicas. 

o Itens que influenciam em questões estratégicas foram mantidos em 
separado para seguirem em análise nas próximas etapas. 

 
• Etapa 3: Identificação de elementos para a matriz SWOT 

Nessa etapa, os itens que influenciam em questões estratégicas foram 
segmentados em categorias para composição da Matriz SWOT, a saber:  

o Oportunidades: questões externas positivas ao Conselho, como 
variáveis de mercado, tecnologias, tendências, etc., que podem ser 
aproveitadas; 

o Ameaças: questões externas negativas ao Conselho, que não podem 
ser controladas, mas que precisam ser abordadas do ponto de vista 
de mitigar impactos ou proteger a organização; 

o Forças: questões internas positivas, que podem ser aplicadas para 
aproveitar oportunidades ou para se proteger de ameaças; 

o Fraquezas: questões internas negativas, que precisam ser controladas 
para que não atrapalhem o aproveitamento de oportunidades, ou 
ainda, que não reforcem o impacto de eventuais ameaças. 

 
• Etapa 4: Agrupamento por contexto e aglutinação 

Nessa etapa, os itens segmentados para a matriz SWOT foram analisados e 
agrupados por contexto. A partir desta etapa, o trabalho foi realizado em 
conjunto pelo DPLAN, Superintendência, e gerentes especialistas designados, 
nominados como Equipe Consultiva. 
 

•  Etapa 5: Priorização 
Para possibilitar a aplicação da metodologia de análise da matriz SWOT, 
foi necessário realizar a priorização dos itens, destacando os elementos 
principais para análise e tratamento. Para essa priorização foram aplicados 
os seguintes métodos:  
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o Aplicação da Matriz GUT2 para priorização das fraquezas 
o Método de voto individual para priorização das forças.  

 
• Etapa 5: Alinhamento Matriz SWOT e Plano de Gestão 

Uma vez organizados e priorizados os itens recebidos das entradas 
anteriores, foram relacionados também os itens previstos no Plano de Gestão 
do presidente eleito, de modo que fossem contemplados nas análises 
estratégicas das próximas etapas.  

 
 
 
A MATRIZ SWOT 
_________________ 
 
 
Como resultado da etapa de priorização, passou-se então a considerar para o 
Planejamento Estratégico os seguintes quadrantes da Matriz SWOT: 
 
 
Quadrante FORÇAS 
 

• Alta credibilidade da marca Crea-PR, constatada em pesquisa externa; 
• Disponibilidade de produtos e serviços online; 
• Disponibilidade de recursos financeiros frente às demandas; 
• Estabilização de gestão da rotina diária de trabalho (procedimentos, 

indicadores, itens de controle, produtos não conformes...), com foco nas 
necessidades e expectativas dos clientes; 

• Existência de políticas e programas de interação e apoio às ECs, como o 
CDER, ProEC, PCQ, Termos de Fomento, programas de excelência, premiação 
de TCCs, Destaque Profissional, etc.; 

• Gestão Participativa / Governança Cooperativa implantada; 
• Modelo de planejamento e execução da fiscalização disponível à 

participação de inspetores, conselheiros, agentes de fiscalização, 
facilitadores, Defis e equipe gerencial; 

• Número significativo de representações institucionais do Conselho em 
colegiados externos; 

• Portal da Educação disponível e atualizado, voltado para Instituições de 
Ensino e acadêmicos; 

• Qualificação e engajamento do quadro funcional e da equipe gerencial. 
• Recursos tecnológicos disponíveis para comunicação eletrônica com os clientes; 

 
 
Quadrante FRAQUEZAS 
                                           
2 Matriz GUT é uma ferramenta que auxilia na priorização de resolução de problemas, também 
conhecida como Matriz de Prioridades. É muito utilizada nas questões em que é preciso de uma 
orientação para tomar decisões complexas e que exigem a análise de vários problemas. Com o modelo 
GUT, é possível classificar cada problema de acordo com a Gravidade, Urgência e Tendência, cujas 
iniciais dão origem à sigla “GUT”. 
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• Desequilíbrio na cadeia de produção, tratamento e conclusão da fiscalização, 

com formação de estoques em algumas etapas; 
• Insuficiência de recursos humanos para migração de tecnologia do sistema 

corporativo e atendimento às demais demandas de TI; 
• Inexistência de estratégia de comunicação e marketing de longo prazo, com 

foco nos meios e no conteúdo; 
• Prazo regimental para análises das instâncias deliberativas não compatíveis 

com as necessidades dos clientes; 
• Ausência de atuação parlamentar efetiva e de estratégias para influenciar o 

processo decisório externo, considerando as demandas e necessidades do 
Sistema Profissional; 

• Necessidade de melhoria no processo de recepção e verificação de ARTs e 
do Acervo Técnico; 

• Burocracia e morosidade na entrega de alguns produtos e serviços críticos; 
• Pouca atuação da fiscalização em ações orientativas e educativas; 
• Pouca interação com as Instituições de Ensino no processo de definição e 

registro de competências profissionais ; 
• Necessidade de melhoria do processo de coibição de desvios éticos e do 

exercício leigo da profissão; 
• Prazos elevados na condução e conclusão de questões sensíveis à opinião 

pública; 
• Desequilíbrio entre as demandas e expectativas de apoio às Entidades de 

Classe e a capacidade de atendimento do Conselho; 
• Baixa abrangência e necessidade de modernização do Programa CreaJr-PR. 

 
 
Quadrante OPORTUNIDADES 
 

• Processos, dados, informações e boas práticas disponíveis em órgãos 
similares, empresas e cooperativas registradas e suas entidades 
representativas; 

• Retomada do crescimento econômico; 
• Forte demanda por ações de comunicação descentralizadas nas Regionais;  
• Disponibilidade de eventos externos de formação e aperfeiçoamento nas 

áreas de interesse e atuação do Conselho ; 
• Demanda das empresas por profissionais habilitados, constatada em 

pesquisa externa; 
• Elevada quantidade de cursos e estudantes com potencial de alcance pelo 

Programa CreaJr; 
• Potencial de cooperação e parceria não explorado entre Entidades de 

Classes, Instituições de Ensino e empresas (exemplo: residência técnica, 
rodadas de negócios, compartilhamento de conhecimento, etc.);  

• Tecnologias disponíveis para virtualização de processos, como o Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI);  

• Publicação de determinações legais nacionais visando à desburocratização 
do serviço público;  
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• Momento político favorável à recepção de propostas para planos de 
governo. 

 
 
Quadrante AMEAÇAS 
 

• Conduta adversarial de alguns conselhos profissionais em áreas de atuação 
compartilhada;  

• Tendência de segmentação da formação profissional em áreas específicas do 
saber;  

• Informações segmentadas entre os Creas; 
• Inexistência de sistema centralizador de informações entre os Creas (ART, 

registro, responsabilidade técnica, etc.);  
• Acirramento da competição no mercado de trabalho, decorrente da 

fragmentação do sistema, com reflexo na relação do Crea com seus 
profissionais;  

• Tendência de aumento de cursos afetos ao Sistema Confea/Crea realizados 
totalmente por EAD;  

• Insegurança jurídica e incertezas quanto para aplicação de alguns 
procedimentos nacionais do Sistema Confea/Crea (Livro de Ordem, 
Resolução 1.073/2016, etc.). 

 
 
Análise cruzada da Matriz SWOT 
 
Como último passo da etapa de análise, a equipe responsável realizou a análise 
cruzada da matriz SWOT, visando à identificação dos itens que requerem atuação 
priorizada ou, ainda, que viabilizam a atuação.  
 
Esse método possibilita a identificação da motricidade das forças e fraquezas da 
organização. A análise leva em consideração a resposta às seguintes questões: 
 

• Que oportunidades podem ser aproveitadas utilizando as forças 
identificadas? 

• Que oportunidades deixarão de ser aproveitadas, se não forem tratadas as 
fraquezas identificadas? 

• Que ameaças podem ser contornadas utilizando as forças identificadas? 
• Que ameaças serão ampliadas, se não forem tratadas as fraquezas 

identificadas? 
 
O resultado possibilitou então o diagnóstico da capacidade ostensiva e defensiva 
do Conselho, além do seu posicionamento estratégico global.  
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 
_________________ 
 
 
Até o ano de 2017, a Identidade Organizacional do Crea-PR era composta pelo 
conjunto “Propósito e Política da Qualidade”. Com a implantação do BSC, foi 
realizada a revisão dessa identidade, pois todo o planejamento estratégico passa a 
estar ancorado sobre os três pilares: 
 

• Missão: o que o Crea-PR faz e para que? 
• Visão: onde o Crea-PR espera estar no futuro? Como deseja ser visto? 
• Valores: quais os credos e fundamentos que orientam as decisões no 

Conselho? 
 

Com esse objetivo, presidente, assessores, superintendente e gerentes especialistas  
se reuniram inicialmente para, analisando todo o diagnóstico, definir a proposta de 
uma identidade estratégica, que foi validada posteriormente em reunião com 
participação da Diretoria: 
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Missão 
 

Valorizar as profissões e seu exercício ético. 
 
O Crea-PR é, por definição legal, um órgão de defesa das profissões, o que se dá 
através da fiscalização. Entretanto, o simples ato de fiscalizar não gera o resultado 
positivo que espera entregar como Conselho de Classe. Nesse sentido, o Crea-PR 
entende que sua missão é considerada cumprida se a profissão estiver valorizada e 
sendo exercida com ética.  
 
Uma profissão valorizada pressupõe profissionais valorizados, respeitados e 
requeridos pela sociedade. A fiscalização, por sua vez, é o principal meio pelo qual 
se chega a esse resultado, por disseminar a importância da participação profissional 
e promover a inserção profissional em obras e serviços realizados sem 
acompanhamento técnico.  
  
Por outro lado, a profissão somente será valorizada, respeitada e requerida pela 
sociedade se for exercida seguindo os princípios éticos, respeitados os direitos e 
deveres das partes envolvidas. Nesse sentido, também, está o papel indispensável 
da fiscalização, com foco na averiguação do cumprimento da conduta propugnada 
pelo Código de Ética Profissional. 
 
Justifica-se, assim, que a missão declarada do Conselho esteja além do que sua 
obrigação legal de fiscalizar, pois declara objetivo de resultados qualitativos que 
atingem as profissões do Sistema, os profissionais, a sociedade e todos os demais 
entes envolvidos. 
 
 
Visão 
 

Ser reconhecida como organização referência em inovação, agilidade e 
modernidade. 

 
As instituições públicas estão cada vez mais desafiadas a desburocratizar seus 
processos e torná-los mais ágeis. Essa melhoria já deixou de ser uma opção, perante 
a publicação de normativos como o Decreto 9.094/2017, que traz inúmeras 
alterações aos procedimentos adotados com documentos apresentados a órgãos 
públicos, e determina a inter-relação entre os órgãos para trâmite de informações e 
documentos. 
 
Entretanto, independente e além das determinações legais, o Crea-PR, há muito 
tempo, vem investindo em tecnologia e melhoria de processos, justamente com foco 
em agilidade e desburocratização. Formulários eletrônicos, serviços online, 
certificação digital, já são exemplos de processos melhorados. Porém, ainda se 
verifica importante associação do Conselho a características não positivas 
relacionadas ao assunto, principalmente por ocasião da pesquisa de opinião 
realizada. 
 
Assim, o Crea-PR entende que o cumprimento de sua missão ainda não é, por si só, 
suficiente: é necessário que essa missão seja cumprida em ambiente com cultura de 
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inovação, com investimento constante em tecnologia e, acima de tudo, com 
diagnóstico assertivo de processos que podem e devem ser melhorados e 
desburocratizados.  
 
 
Valores 
 
A declaração de valores de uma instituição torna públicos e oficiais quais os itens 
que devem obrigatoriamente ser observados em todos os atos, sejam decisões, 
julgamentos, atendimentos, relações internas, com os clientes ou com fornecedores.  
 
O Crea-PR estabelece que seus agentes devem atuar respeitando os valores: 
 

Ética 
Conduta orientada à atuação justa e correta e alinhada aos preceitos morais. 

 
Foco em resultados 

Planejamento e execução para obter os melhores resultados de forma eficiente. 
 

Compromisso com a excelência 
Busca da excelência e cultura da melhoria contínua. 

 
Gestão participativa 

Incentivo à participação de todas as pessoas e instituições que demandam ou 
participam de processos do Conselho. 

 
Interesse público 

Supremacia dos princípios norteadores da gestão pública, destacadamente a 
legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência. 

 
Respeito, desenvolvimento e valorização das pessoas 

Cordialidade e confiabilidade nas relações com todas as pessoas. 
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PROPOSTA DE VALOR PARA O CLIENTE 
_________________ 
 
 
A Proposta de Valor é uma promessa do valor a ser entregue pela instituição para 
seus clientes. Em poucas palavras, explica como os produtos e serviços de uma 
instituição resolvem os problemas dos clientes ou melhoram a sua situação, ou seja, 
oferecem relevância. 
 
As instituições públicas como os Conselhos de Classe são, em geral, demandados 
compulsoriamente por seus clientes – profissionais, empresas e demais entes da 
sociedade – já que é a Lei que determina a necessidade de registro ou da emissão 
de certidões e outros documentos, quando necessário. Todavia, o Crea-PR entende 
que, a despeito da obrigatoriedade legal, alguns valores são indispensáveis a 
serem oferecidos pelas entidades públicas, podendo sim conferir o caráter de 
relevância aos produtos oferecidos e serviços prestados, a despeito da 
compulsoriedade.  
 
Assim, em complemento aos valores da instituição, e avançando para além dos 
requisitos legais, o Crea-PR declarou os seguintes compromissos para com seus 
clientes: 
 

• Entrega rápida, desburocratizada e confiável 
• Inovação nos serviços prestados 
• Tratamento isonômico 
• Apoio às organizações e profissionais 
• Participação na gestão 
• Atendimento receptivo e cordial 

 
Essas propostas de valor também constituem elementos levados em consideração 
para a definição dos objetivos estratégicos, uma vez que, quando declarados, 
demonstram o interesse e a obrigação da organização em melhorar processos para 
que esses valores possam ser entregues. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
_________________ 
 
 
Os objetivos estratégicos definidos pela organização devem, quando atingidos, 
levá-la para mais perto de sua visão, sempre no cumprimento de sua missão. Na 
metodologia BSC adotada pelo Crea-PR, a definição dos objetivos estratégicos 
inicia pela perspectiva “cliente”, pois as demais perspectivas devem estar alinhadas 
ao definido como objetivo para essa perspectiva, gerando uma relação de causa e 
efeito. Em resumo, se um objetivo é declarado - por exemplo - como “Elevar a 
satisfação dos clientes”, significa que em todas as demais perspectivas (financeiro, 
processos e aprendizado) os objetivos deverão estar alinhados para que o resultado 
final seja a elevação da satisfação dos clientes. 
 
A definição dos objetivos estratégicos da gestão levou em pauta os quatro 
elementos principais: 
 

• O diagnóstico traduzido e registrado na Matriz SWOT; 
• O Plano de Gestão; 
• A Identidade Organizacional – Missão, Visão e Valores; 
• A Proposta de Valor declarada para o cliente. 

 
A análise desses quatro elementos foi realizada pela diretoria do Crea-PR, 
assessores, superintendência e equipes gerenciais, resultando em 16 objetivos 
estratégicos, organizados nas quatro perspectivas do BSC.  
 
 
Objetivos da Perspectiva “Cliente” 
 
Elevar a satisfação dos clientes usuários de produtos e serviços do Crea-PR 
 
O monitoramento da satisfação dos usuários de produtos e serviços do Crea-PR é 
realizado por meio da pesquisa “Fale da Gente pra Gente”. O método e a 
ferramenta de pesquisa permitem avaliar as manifestações recebidas e atuar em 
pontos de melhoria específicos. Além disso, questões como redução de prazos e 
simplificação de processos também estão em foco para melhorar a satisfação dos 
clientes do Crea-PR. 
 
Ampliar a atuação do Conselho em temas de interesse das profissões e da 
sociedade 
 
A ampliação do debate e da participação dos Colegiados Estaduais, que envolvem 
Entidades de Classe, Instituições de Ensino e Inspetores, visando ampliar a 
abrangência de discussões e propostas relevantes às profissões, é ação estratégica 
de alta relevância para a consecução desse objetivo. 
 
Melhorar a recepção e inserção do jovem profissional no Sistema Profissional 
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O recém-formado que está ingressando no Sistema Profissional necessita de apoio, 
informação e orientação no início de sua carreira profissional. Além da 
modernização e fortalecimento do Programa CreaJr-PR, que é questão prioritária 
nessa gestão, serão implantadas ações para melhoria da recepção e orientação a 
esses profissionais, facilitando e apoiando sua inserção no Sistema Confea/Crea e o 
início da sua vida profissional. 
 
Ampliar o relacionamento com os clientes não usuários de produtos e serviços do 
Crea-PR 
 
O exercício da profissão está condicionado ao registro profissional no Conselho e, 
por esse motivo, diversos profissionais obtém seu registro por obrigação legal, 
mesmo nos casos em que não utilizam diretamente produtos e serviços. Agora, o 
Crea-PR atuará buscando identificar interesses e disponibilizar produtos 
direcionados a esses profissionais. 
 
Apoiar as Entidades de Classe na conquista da sustentabilidade 
 
Entidades de Classe são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que 
representam profissionais das áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. As 
Entidades de Classe estão legalmente vinculadas ao Conselho profissional, pois, 
conforme estabelece a Lei Federal 5.194/66, as entidades são representadas no 
Plenário do Conselho pelos seus Conselheiros. O Crea-PR está dedicado a ampliar 
esforços para que as Entidades de Classe estejam fortalecidas, sejam referência em 
gestão e sejam agentes de valorização profissional, participando nas questões de 
interesse da sociedade com visão humana e social. Ampliar e consolidar o Programa 
de Apoio e Fortalecimento das Entidades de Classe – ProEC é compromisso firmado 
com nossas organizações profissionais e prioridade da gestão. 
 
 
Objetivos da Perspectiva “Financeiro” 
 
Estabelecer e consolidar políticas e diretrizes de investimento para longo prazo 
 
Nossa Visão é sermos reconhecidos como referência em inovação, agilidade e 
modernidade. Assim, devemos ter um processo adequado de gestão de 
infraestrutura, impondo-se como indispensável o planejamento de longo prazo de 
investimentos. Pensando nisso, desenvolveremos ações vinculadas a esse objetivo 
estratégico para estabelecer diretrizes de investimento que ultrapassem o período 
de sucessividade das gestões a frente do Conselho como, por exemplo, o 
Planejamento Plurianual – PPA. 
 
Assegurar o equilíbrio financeiro 
 
Atuar de forma proativa e estar preparado para as turbulências econômicas e 
politicas que se mostram constantes em nosso país é condição indispensável para a 
manutenção da saúde financeira do Conselho. Monitorar as tendências e a gestão 
financeira, atuando e intervindo preventivamente no processo de realização das 
receitas e despesas, e observar os princípios fundamentais da gestão pública, a 
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exemplo da moralidade, publicidade e legalidade, é o foco desse objetivo 
estratégico. 
 
 
Objetivos da Perspectiva “Processos” - Fiscalização 
 
Elevar a eficácia da fiscalização e combater o exercício ilegal e não ético da 
profissão 
 
Realizar a fiscalização com eficácia, combatendo o exercício ilegal da profissão e 
os desvios éticos dos profissionais é cumprir a missão do Conselho. A atuação das 
Câmaras Especializadas na elaboração dos planos e diretrizes estratégicas da 
fiscalização, aliado a atuação eficaz e oportuna dos inspetores nas suas respectivas 
modalidades, mais a atuação profissional e isenta do corpo de agentes ficais, 
propiciam as bases necessárias para uma fiscalização atuante e presente em todos 
os locais do estado. Vinculadas a esse objetivo serão desenvolvidas ações para 
potencializar o uso de tecnologia na fiscalização, priorizar a fiscalização orientativa 
e elevar a atuação e eficácia da intervenção do Crea no tratamento de questões 
relevantes à sociedade. A atuação mais ostensiva no combate ao exercício leigo da 
profissão é outro foco, identificando situações em que atividades técnicas 
relacionadas ao Sistema Confea/Crea estejam sendo exercidas por pessoas e 
empresas não habilitadas. Todas essas ações devem ser realizadas assegurando o 
equilíbrio da fiscalização entre as diferentes modalidades e respeitadas as 
particularidades de cada região do Estado. 
 
Objetivos da Perspectiva “Processos” – Geral 
 
Implantar programa de comunicação e marketing regionalizado e integrado 
 
Em pesquisa recentemente contratada pelo Crea-PR, junto a profissionais e empresas 
registrados, identificou-se relevante necessidade de melhoria na comunicação. Com 
esse objetivo estratégico serão realizados investimentos e desenvolvidas ações 
voltadas à ampliação e melhoria das ações de comunicação gerais, como a 
divulgação das profissões, defesa das atribuições profissionais e presença nos canais 
de comunicação locais. Além disso, está prevista a melhoria da comunicação com os 
clientes, com investimentos na melhoria dos atendimentos e do processo de 
comunicação acerca de produtos e serviços que tramitam no Conselho. 
 
Elevar a segurança do processo de registro e certificação do exercício profissional 

 
O processo de registro do exercício profissional acontece por meio das Anotações 
de Responsabilidade Técnica (ARTs) que podem ser, a pedido dos profissionais, 
certificadas por meio das Certidões de Acervo Técnico (CATs). Entende-se 
indispensável ampliar esforços para que as ARTs sejam efetivadas de modo a 
registrar de forma consistente, plena e verdadeira as atividades técnicas 
desenvolvidas pelos profissionais. Assim também, é necessário aumentar a segurança 
do processo de emissão de CATs, que são utilizadas principalmente em processos 
licitatórios, por exigência da Lei Federal n.º 8.666/1993. Com ações focadas nesses 
pontos estratégicos estaremos atuando não apenas no cumprimento de nossa missão, 
mas também na promoção da ética e no combate à corrupção. 
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Simplificar e otimizar os processos e procedimentos e disponibilizar produtos e 
serviços inovadores 
 
Os produtos e serviços disponibilizados pelos órgãos públicos estão, em geral, 
sujeitos a uma série de burocracias, resultado de exigências legais que visam à 
segurança do processo. É necessário investir em tecnologia, identificar e eliminar 
burocracias desnecessárias, prospectar pontos em que os processos possam ser 
simplificados, reduzindo prazos e facilitando o acesso a produtos e serviços. Além 
da revisão do fluxo operacional, uma das ações estabelecidas nesse sentido é o 
incentivo à captação de inovações, o que alinha os olhares de toda a organização 
para a constante identificação de oportunidades para a melhoria dos processos e 
elevação da satisfação dos nossos usuários. 
 
 
Objetivos da Perspectiva “Aprendizado e Crescimento” 
 
Promover um clima organizacional positivo e fomentar o desenvolvimento e 
multiplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes do corpo funcional 
 
Processos eficientes não podem ser desenvolvidos sem equipes motivadas. Por isso, 
em complemento ao foco em resultados e compromisso com a excelência, um dos 
valores estabelecidos para o Crea-PR é o respeito, desenvolvimento e valorização 
das pessoas. Diagnosticando o clima organizacional e atuando nos pontos 
necessários, buscamos nos tornar um ente da Administração Pública alinhado aos 
princípios das empresas identificadas como melhores empresas para se trabalhar. 
 
Melhorar o conhecimento institucional dos Inspetores e Conselheiros e melhorar a 
integração com as Câmaras Especializadas 
 
Os Conselheiros desempenham papel fundamental no Conselho, por meio da análise 
e julgamento de questões nas Câmaras Especializadas, já os Inspetores, por meio da 
atuação nas Inspetorias do Conselho, têm também fundamental importância na 
identificação e condução de ações relacionadas à fiscalização. Ambos os papéis se 
complementam e, acima de tudo, requerem amplo conhecimento acerca da 
legislação e dos normativos que regem a atuação dos Conselhos, por isso o foco 
nesse objetivo estratégico é também uma das prioridades da gestão. 
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MAPA ESTRATÉGICO SINTÉTICO 
_________________ 
 
 
Definidos os objetivos estratégicos, tem-se então estabelecido o Mapa Estratégico 
da Gestão, que traz na base os Valores da organização, no topo a Missão e a 
Visão, e no centro as quatro perspectivas inter-relacionadas, cada qual com seus 
objetivos estabelecidos.  
 
Veja a seguir o Mapa Estratégico em versão resumida. A versão completa será 
apresentada na sequência, contemplando também os indicadores e metas 
estabelecidos para o triênio. 
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INDICADORES E METAS ESTRATÉGICAS 
_________________ 
 
 
Um dos momentos mais relevantes do planejamento estratégico com BSC é a 
definição dos indicadores. Nesse momento, a organização deve estabelecer 
medições que, ao serem monitoradas, indicarão se cada um dos objetivos 
estratégicos está sendo ou não atingido, possibilitando correções de percurso com a 
aplicação do método PDCA3.  
 
A definição dos indicadores foi proposta pela equipe gerencial, com posterior 
aprovação junto à Presidência. Também nessa etapa foi realizada a definição das 
metas a serem atingidas para cada indicador até o final do triênio. 
 
 
Definição e priorização das ações estratégicas 
 
Após a definição dos indicadores, a última etapa do trabalho conjunto para o 
Planejamento Estratégico envolveu a proposição das Ações Estratégicas a serem 
desenvolvidas para obter o resultado esperado em cada um dos indicadores.  
 
As ações definidas foram avaliadas posteriormente, em conjunto com a Presidência, 
estabelecendo prioridades a serem implantadas para o ano inicial (2018). Essa 
priorização levou em consideração, principalmente, três fatores: 
 

1. Impacto no resultado esperado para o indicador, e consequentemente, no 
objetivo estratégico; 

2. Custo de implantação: o custo financeiro para implantação foi dos itens 
pontuados para a priorização, considerando a necessidade de planejamento 
orçamentário; 

3. Complexidade para implantação: a facilidade de implantação e a 
disponibilidade de recursos operacionais também foi avaliada para fins de 
priorização. 

 
Eventualmente, podem ocorrer alterações nas ações propostas para o atingimento 
das metas, a depender do resultado da análise de checagem no ciclo PDCA, que 
ocorre nas análises críticas periódicas.  
 
 

                                           
3 PDCA (do inglês: PLAN - DO - CHECK - ACT ou Adjust) é um método iterativo de gestão, utilizado para 
o controle e melhoria contínua de processos e produtos. Esse ciclo foi criado por Walter A. Shewart, na 
década de 20, mas se tornou conhecido quando William Edward Deming disseminou o conceito pelo 
mundo. Por esse motivo, o ciclo PDCA ficou conhecido a partir da década de 1950 como ‘Ciclo Deming’. 
Através dessa teoria, cada processo da empresa passa por quatro fases: planejamento (programar o que 
fazer, quando, quem é responsável, etc.), execução (colocar o planejamento em ação), checagem 
(verificação do resultado objetivo, se está adequado ao esperado) e ação (agir em caso de insucesso nos 
resultados esperados, iniciando um novo ciclo PDCA). 
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Ficha Analítica dos Objetivos Estratégicos e Indicadores 
 
 

Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

1 
Elevar a satisfação dos 
clientes usuários de produtos 
e serviços do Crea-PR 

Percentual de satisfação dos 
usuários dos serviços do Crea-PR 

Em coleta de 
dados Implantar 85% 90% 

 

Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

2 

Ampliar a atuação do 
Conselho em temas de 
interesse das profissões e da 
sociedade 

Ações de advocacy realizadas 0 0 2 3 

Manifestações públicas de opinião 
acerca e temas de interesse das 
profissões 

0 8 24 36 

Percentual de participação na 
Plenária dos Colegiados Estaduais 0 Em coleta de 

dados 
Definir após coleta e 
estabilização dos dados Propostas registradas nas reuniões 

dos Colegiados Estaduais 0 Implantar 
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Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

3 

Melhorar a recepção e 
inserção do jovem 
profissional no Sistema 
Profissional 

Índice de aderência ao Programa 
CreaJr-PR 

Em coleta de 
dados Implantar 

Definir após coleta e 
estabilização dos dados Eventos de recepção de egressos 

realizados 0 Em coleta de 
dados 

Interações no Portal do Jovem 
Profissional 0 Em coleta de 

dados 

Definir após 
coleta e 
estabilização 
dos dados 

Elevar em 
15% com 
relação a 
2019 

Parcerias na promoção de 
Residências Técnicas 0 Em coleta de 

dados 5 10 

 

Objetivo Estratégico Indicador Valor atual  Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

4 

Ampliar o relacionamento 
com os clientes não usuários 
de produtos e serviços do 
Crea-PR 

Ações de marketing de 
relacionamento com os clientes 
não usuários 

0 2 4 4 

Percentual de profissionais não 
usuários de produtos e serviços do 
Crea-PR 

Em coleta de 
dados Implantar A definir após coleta e 

estabilização dos dados 
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Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

5 
Apoiar as Entidades de 
Classe na conquista da 
sustentabilidade 

Profissionais alcançados pelos 
Termos de Fomento 8.000 6000 11.000 12.000 

Atividades do Programa de Apoio 
à Sustentabilidade das Entidades 
de Classe (ProEC) 

0 28 32 36 

Profissionais participantes dos 
cursos EAD promovidos pelas 
entidades de classe 

180 200 300 400 

 

Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

6 

Estabelecer e consolidar 
políticas e diretrizes de 
investimento para longo 
prazo 

Percentual de execução dos 
investimentos estabelecidos no 
PPA 

0 100% 100% 100% 

Percentual de imóveis adequados 
com relação à identidade visual e 
estrutura mínima de atendimento 

0 Implantar 0,3 0,5 

Percentual de imóveis em uso pelo 
Crea adequados com relação aos 
itens obrigatórios identificados na 
inspeção predial 

0 Implantar 0,6 1 
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Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

7 Assegurar o equilíbrio 
financeiro 

Índice de utilização das receitas 0,8 0,9 0,9 0,9 

Profissionais e empresas 
inadimplentes 22.029 

Reduzir 10% em 
relação ao ano 
referência (AR) 

Reduzir 25% 
em relação ao 
AR 

Reduzir 
40% em 
relação ao 
AR 

 

Objetivo Estratégico Indicador Valor atual 
do indicador Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

8 Elevar a eficácia da 
fiscalização 

Índice de aderência ao modelo de 
equilíbrio de fiscalizações entre 
modalidades 

Em coleta de 
dados Implantar 

A definir após coleta e 
estabilização dos dados 

Percentual de processos não efetivos 
arquivados 

Em coleta de 
dados Implantar 

Percentual de atendimento da pauta 
de ações de visibilidade da 
fiscalização 

Em coleta de 
dados 50% 70% 90% 
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Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

9 Combater o exercício ilegal e 
não ético da profissão 

Percentual de irregularidades 
relacionadas a exercício leigo da 
profissão 

31% 
 
 

Elevar em 30% Elevar em 
80% 

Elevar em 
100% 

Processos de fiscalização do 
exercício não ético 128 Implantar 150 175 

Percentual de arquivamento de 
processos éticos sem aplicação de 
penalidade 

70% 65% 50% 35% 
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Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

10 
Implantar programa de 
comunicação e marketing 
regionalizado e integrado 

Percentual de matérias veiculadas 
na imprensa 

Em coleta de 
dados Implantar 

A definir após coleta e 
estabilização dos dados 

Percentual de matérias veiculadas 
na imprensa com participação do 
Crea (entrevistas) 

Em coleta de 
dados Implantar 

Índice de associações positivas da 
marca Crea-PR 67% Implantar 75% 80% 

 

Objetivo Estratégico Indicador Valor atual  Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

11 

Elevar a segurança do 
processo de registro e 
certificação do exercício 
profissional 

ARTs irregulares para fins de CAT Em coleta de 
dados 

Em coleta de 
dados 

Definir após coleta e 
estabilização dos dados 

Percentual de irregularidades em 
CATs fiscalizadas 

Em coleta de 
dados 

Em coleta de 
dados 
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Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

12 Simplificar e otimizar os 
processos e procedimentos 

Processos administrativos 
virtualizados 0 4 16 30 

Percentual de processos de 
fiscalização finalizados fora do 
prazo 

Em coleta de 
dados 

Em coleta de 
dados Definir após 

coleta e 
estabilização 
dos dados 

15% 

Percentual de produtos críticos 
finalizados fora do prazo 

Em coleta de 
dados 

Em coleta de 
dados 5% 

 

Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

13 Disponibilizar produtos e 
serviços inovadores 

Inovações implantadas em 
processos administrativos 

Em coleta de 
dados Implantar 

Definir após 
coleta e 
estabilização 
dos dados 

Definir após 
coleta e 
estabilização 
dos dados 

Produtos e serviços inovadores 
implantados 

Em coleta de 
dados Implantar 4 6 
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Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

14 Promover um clima 
organizacional positivo 

Índice do Clima Organizacional 
(ICO) 

Em coleta de 
dados Implantar Definir após coleta e 

estabilização dos dados 

 

Objetivo Estratégico Indicador Valor atual  Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

15 

Melhorar o conhecimento 
institucional dos Inspetores 
e Conselheiros e melhorar 
a integração com as 
Câmaras Especializadas 

Índice de conhecimento institucional 
de Inspetores e Conselheiros 

Em coleta de 
dados Implantar Definir após coleta e 

estabilização dos dados 

 

Objetivo Estratégico Indicador Valor atual Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 

16 

Fomentar o 
desenvolvimento e 
multiplicação de 
conhecimentos, habilidades 
e atitudes do corpo 
funcional 

Índice de atendimento às 
necessidades de desenvolvimento 

Em coleta de 
dados 

Em coleta de 
dados 0,8 0,8 

Percentual de satisfação com 
treinamentos 

Em coleta de 
dados 

Em coleta de 
dados 75% 80% 

Participação em ações de 
multiplicação de conhecimento 

Em coleta de 
dados 

Em coleta de 
dados 10 30 

Percentual de funcionários com 
avaliação de desempenho dentro 
do esperado 

Em coleta de 
dados Implantar Definir após coleta e 

estabilização dos dados 
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RESULTADOS EFETIVOS E CULTURA DA MELHORIA CONTÍNUA 
_________________ 
 
 
O Crea-PR possui processo formal estabelecido para o planejamento, com 
elaboração de planos de ação no modelo 5W2H4, e análise crítica de resultados, 
em todos os níveis hierárquicos. As ações estratégicas têm seu planejamento 
registrado em ferramentas 5W2H, desenvolvidos para que sejam obtidos os 
resultados esperados de cada um dos indicadores vinculados aos objetivos 
estratégicos. A execução ocorre em nível operacional a supervisão em nível 
gerencial. Os resultados são monitorados em reuniões periódicas de análise crítica, 
com a participação de toda a equipe gerencial.  
 
Nessas reuniões, os planos de ação são avaliados quanto aos resultados obtidos e, 
quando necessário, intervenções são registradas para correção ou replanejamento. 
Eventualmente, podem ser constatados novos indicadores, novas ações estratégicas 
ou mesmo a revisão de valores de metas inicialmente estabelecidos, sempre 
respeitado o ciclo PDCA.  
 
A adoção da metodologia e do processo participativo de planejamento e gestão de 
resultados mantém a cultura da melhoria contínua, que já é uma marca forte do 
Crea-PR, e conduz o Conselho para resultados efetivos. Assim, a Direção assegura 
que, ao final do triênio, terá produzido inovação e soluções para, se não todas, a 
maioria possível das necessidades de melhoria identificadas durante o processo de 
diagnóstico. 
  

                                           
4 O “5W2H” é uma metodologia cuja base são as respostas para sete perguntas essenciais. Com estas 
respostas em mãos, elabora-se um mapa de atividades que orienta todos os passos relativos a um projeto 
ou meta, tornando a execução clara, rastreável e efetiva. A sigla vem das iniciais, em inglês, dessas 
perguntas essenciais, que são: What (o que será feito?); Why (por que será feito?); Where (onde será 
feito?); When (quando?); Who (por quem será feito?); How (como será feito?); e How much (quanto vai 
custar?).  
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