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Identidade Organizacional 



Mapa Estratégico 2018-2020 



Elevar a satisfação dos 
clientes usuários de 

produtos e serviços do 
Crea-PR 

Objetivo 1 



Reformulação da pesquisa de 
satisfação – Fale da Gente pra Gente 

PRÓXIMAS ETAPAS 

 

• Adequação do sistema e 
formulários de pesquisa 
 

• Obtenção do novo índice de 
satisfação 
 

• Análise de resultados 
 

• Análise de causas e 
planejamento, em caso de 
resultado insatisfatório 

FGG ATUAL 

• Produtos entregues 
• Solicitações indeferidas 
• Tele, web e chat 

atendimento 
 

FGG 2019 

• Produtos entregues 



Ampliar a atuação do 
Conselho em temas de 

interesse das 
profissões e da 

sociedade 

Objetivo 2 



Prospecção, avaliação e manifestação 
em temas de relevante interesse 



Prospecção, avaliação e manifestação 
em temas de relevante interesse 



Plenária dos Colegiados Estaduais 

PRÓXIMAS ETAPAS 

 

• Primeira reunião prevista 
para abril/2019 

Colegiados 
Estaduais 

Presidência 

Diretoria 

Comissão 
de Coord. 

Entidades 
de Classe 

Inspetores 

Instit. de 
Ensino 

Comitês 
Empres. 

CreaJr-PR 



Melhorar a recepção e 
inserção do jovem 

profissional no Sistema 
Profissional 

Objetivo 3 



Jovens profissionais e CreaJr-PR 

EM ANDAMENTO 

 

• Simplificação do processo 
de cadastramento 
 

• Plano de Comunicação do 
CreaJr-PR 
 

• Prêmio Destaque Regional 
 

 
INICIANDO EM 2019 

 
• Modelar participação do 

Crea-PR na implantação de 
Residências Técnicas 
 

AÇÕES FUTURAS 

 
• Processo padronizado para 

recepção e informação ao 
jovem profissional 

CreaJr-PR 

• Novo regulamento 

• Eleições descentralizadas 

• Vídeos institucionais 

• Comissão de Comunicação do 
CreaJr-PR • 1.411 novos membros 

• 119 palestras da pauta 
mínima 

• 63 palestras técnicas 
• 6 visitas técnicas 
• 6 ações de cidadania 
• Campanha Doação de 

Sangue 
 



Jovens profissionais e CreaJr-PR 



Fórum de Docentes 

Record de público em 
2018 

Prêmio Inovação e boas práticas 
participação de 4 IEs  

Prêmio Melhores TCCs  
100 trabalhos indicados 



Ampliar o 
relacionamento com os 

clientes não usuários 
de produtos e serviços 

do Crea-PR 

Objetivo 4 



Implantação dos princípios do 
Marketing de Relacionamento 

Universo: 

Profissionais 

Registro ativo 

Usuário 
frequente 

Defensor 

Detrator 

Usuário não 
frequente / não 

usuário 

Defensor 

Detrator 

Registro 
interrompido 

Cliente 
apaixonado, 
defende a 

marca 

Cliente que 
critica, fala 

mal 

PRÓXIMAS ETAPAS 

 

• Análise de características dos clientes por classificação (não 
usuários / usuários críticos), indicados nos blocos em preto 
 

• Identificação de interesses e necessidades específicas 
 

• Determinação de ações de aproximação por meio de um processo 
estruturado 



Apoiar as Entidades de 
Classe na conquista da 

sustentabilidade 

Objetivo 5 



Apoio às Entidades de Classe 

Divulgação nas 
Redes Sociais 

TERMOS DE 
FOMENTO 

• Processo virtualizado 

• 35 entidades beneficiadas – 
mais de R$ 3,8 mi 

• 133 projetos fomentados 

• 26.703 profissionais 
alcançados 

• 23 revistas técnicas 

• 180 cursos/palestras 

• 43 projetos em fase de 
celebração 

PROEC 

• 30 atividades realizadas 
junto às Ecs 

• 2 seminários estaduais 

• Redução da inadimplência 

EAD 

• 12 cursos realizados pelas 
entidades 

• R$ 90 mil captados 

• 350 profissionais 
participantes 

Eventos 



Apoio às Entidades de Classe 

AÇÕES FUTURAS 

 

• Ações de apoio para implantação do 
planejamento estratégico nas ECs  
 

• Nova ferramenta EAD 

ESTANDES 

• 20 estandes 

• R$ 120 mil investidos 

• 30 entidades apoiadas 

• 370 mil participantes nos 
eventos 

• NOVIDADE: processo virtualizado 

CONVÊNIOS 

• 43 convênios ativos 

• Campo Fácil 

• Campo Fácil Ubiratã premiado no VI Prêmio 
Gestor Público Paraná 2018 

• Casa Fácil 

• 31 convênios vigentes 

• 1.300 moradias executadas nos últimos 
12 meses 



Estabelecer e 
consolidar políticas e 

diretrizes de 
investimento para 

longo prazo, e 
assegurar o equilíbrio 

financeiro 

Objetivos 6 e 7 



Investimentos 

CURTO PRAZO 

•Orçamento anual  

MÉDIO PRAZO 

•PDTI 

•PPA 

•Receita total 
estimada 3 anos 
288.400.000,00 

LONGO PRAZO 

•Plano de 
investimentos 

PRÓXIMAS ETAPAS 

 

• Elaboração do Plano de 
Investimentos 
 

• Processo que assegure o 
cumprimento da receita 
estimada e a compensação 
de eventuais perdas de 
receitas 



Arrecadação em Dívida Ativa – 
Processos e Anuidades 

2017 2018

67% de crescimento em 2018 

INVESTIMENTOS 

 

• Dezembro/2018 - Autorização 
para alteração do tipo de 
investimento dos recursos de 
superávits de Poupança para 
Fundos de Investimentos (FIC 
Premium) – maior rentabilidade, 
renda fixa com baixa volatilidade. 



Política de manutenção de imóveis e 
identidade visual 

PRÓXIMAS ETAPAS 

 

• Realizar diagnóstico dos 
imóveis, com participação de 
fornecedor contratado 
 

• Elaborar Plano Diretor de 
Gestão de Imóveis (PDGI) 
 

• Projeto e execução das 
alterações mediante licitação 



Elevar a eficácia da 
fiscalização e combater 
o exercício ilegal e não 

ético da profissão 

Objetivos 8 e 9 



Fiscalização do exercício ilegal 

27.260 
Qualidade 

Qualidade 

2018 – foco em fiscalização PJ = 
+ arrecadação de anuidades 

+ inserção profissional 

AÇÕES FUTURAS 

 

• Elevar a detecção do exercício 
ilegal PF em empresas e 
organizações públicas (2019) 
 

• Atuação específica sobre o 
exercício ilegal PF (2020) 

fiscalizações em 2018 

 3.836  

 1.342  

 1.051  

 174  

 153  

 99  

 78  

 28  

 7  

 5  

PF - Exercício ilegal (leigo)

PJ - Falta de registro

PJ - Exercício ilegal (leigo)

PJ - Falta de Resp. Téc.

PF - Atividades estranhas

PJ - Falta de visto

PJ - Registro cancelado

PF - Registro cancelado

PF - Falta de registro

PF - Falta de visto

Irregularidades Ex. Ilegal 
59% PF    /   41% PJ 



Métodos de medição e análise da 
efetividade da fiscalização  

EFETIVIDADE DA FISCALIZAÇÃO 
Finalizados em 2018 

Processos de ética arquivados 
(total histórico) 

AÇÕES FUTURAS 

 

• Processo de melhoria do resultado qualitativo dos 
processos de fiscalização e dos processos éticos 
 

• Diversificação da detecção de desvios éticos em todas 
as modalidades 
 

• Reduzir o tempo de tratamento de processos éticos 
 

• Protocolo de atendimento e tratamento de questões 
sensíveis à opinião pública (ex.: sinistros) 



Modelo de equilíbrio da fiscalização 
entre modalidades 

PRÓXIMAS ETAPAS 

 

• Ações para buscar o equilíbrio entre as modalidades em 
todas as regiões 
 

• Potencialização do uso de tecnologia com foco na elevação 
da produtividade da fiscalização 



Visibilidade da fiscalização 

FISCALIZAÇÃO 
VISÍVEL + 

ORIENTATIVA  

Pautas quadrimestrais 
envolvendo a equipe de 

fiscalização 

PRÓXIMAS ETAPAS 

 

• Definição do processo para 
cumprimento e controle das pautas 



Implantar programa de 
comunicação e marketing 
regionalizado e integrado 

Objetivo 10 



Assessoria de Comunicação / Rede de 
jornalistas 

Clipping 
Inserções out/dez 2018 

Site Crea-PR 

TV – 31 
Rádio – 59  
Jornal – 56 
Web – 300  
Revista – 2  

4 mil acessos/dia 
• Elevação do n.º de acessos 
• Pesquisa para possível 

reformulação 

Dia do Engenheiro 
Dia do Engenheiro Agrônomo 

2019  85 anos do Crea-PR 

Campanhas 



Plano de Comunicação 

ESTRATÉGIA 2018 

• Mudança de abordagem nas redes 
sociais 

• Divulgações de apoio às Ecs 
(Termos de Fomento) 

• Divulgações técnicas por 
modalidade 

• Eventos e datas comemorativas 

Templates padronizados 

Divulgações técnicas 



Pesquisa de Imagem 

52,8% 

percentual de 
associações positivas 

na pesquisa de imagem 

PRÓXIMAS ETAPAS 

 

• Análise detalhada do resultado 
 

• Utilização das informações da pesquisa para as ações 
de relacionamento 
 

• Realização anual da pesquisa para monitoramento da 
eficácia das ações realizadas 
 

• Elevar o percentual de associações positivas 



Elevar a segurança do 
processo de registro e 

certificação do exercício 
profissional 

Objetivo 11 



Elevação da segurança no registro e 
certificação do exercício profissional 

NOVA ART 

Julho/2019 

Treinamento estadual para melhoria 
do processo de análise de ART 

AÇÕES FUTURAS 

 

• Fiscalização de obras e serviços 
acervados 
 

• Fiscalização a partir de solicitações de 
Certidão de Acervo, antes do 
deferimento 



Simplificar e otimizar os 
processos e 

procedimentos e 
disponibilizar produtos e 

serviços inovadores 

Objetivo 12 e 13 



SEI - Sistema Eletrônico de 
Informações 

Campanha de 
sensibilização 

Assinatura digital e 
tramitação rápida 

32 
tipos de processos 

virtualizados 

PRÓXIMAS ETAPAS 

 

• Virtualização do processo 
de fiscalização 



Lean Office 

LEAN OFFICE 
ESCRITÓRIO ENXUTO 

Em implantação com consultoria 
de empresa contratada 
 
(+) aproveitamento do tempo 
(+) produtividade 
(+) padronização 
(-) desperdícios 
(-) prazos 

PRÓXIMAS ETAPAS 

 

• Realização de treinamentos pela 
consultoria contratada 
 

• Workshops para implantação do lean 
office aos processos e produtos 
críticos (inclui processos de 
fiscalização) 



Inovação 

PROGRAMA CREA-PR DE 
INOVAÇÃO 

Captação de ideias, medição e 
reconhecimento das inovações e 

seus benefícios 

OUTRAS IMPLANTAÇÕES 
CONCLUÍDAS 

• Implantação do SEI 

• CAT 100% online 

• Novos serviços 100% digitais 
(online) 

• Reformulação do processo de 
planejamento estratégico (método 
e ferramentas eletrônicas) 

• Participação na Semana de 
Inovação no Serviço Público 
(Brasília-DF) 

 

AÇÕES FUTURAS 

 

• Criar novos produtos e serviços para 
docentes 
 

• Elevar a qualificação da Revista 
Técnico-Científica junto à CAPES 
 



Promover um clima 
organizacional positivo 

Objetivo 14 



Clima Organizacional – ações 
estratégicas 

PESQUISA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Solução definida, em 
processo de contratação 

 

• Análise do ambiente 

• Identificar o conjunto do condições 
que caracterizam o estado de 
satisfação ou insatisfação das 
equipes 

AÇÕES FUTURAS 

 

• Ações de endomarketing (2019) 
 

• Adotar princípios da certificação 
“Melhores empresas para trabalhar” 
(2020) 
 
 



Clima organizacional – ações específicas 

Eventos de integração 

Campanhas de mobilização 

Workshops operacionais 

Produtos internos 

Brainstorming “Comunicação 
e engajamento” – ações para 

3 anos 

Reestruturação do CRSC 

Homenagem por tempo de 
serviço 

Equipes no Seminário de 
Fiscalização 



Melhorar o conhecimento 
institucional dos 

Inspetores e Conselheiros 
e melhorar a integração 

com as Câmaras 
Especializadas 

Objetivo 15 



Política de Capacitação para 
Conselheiros e Inspetores 

Diagnóstico Capacitação 

DIAGNÓSTICO DAS NECESSIDADES DE CONHECIMENTO 
PARA UM PROCESSO ESTRUTURADO DE CAPACITAÇÃO 
 
• Ferramenta em desenvolvimento 
• Definição e implantação do processo (2019) 

INICIANDO EM 2019 

 

• Elevar ações de representação e vivência de conselheiros 
e inspetores 
 

• Fomentar a realização de eventos intercâmaras 
 
 



Fomentar o 
desenvolvimento e 

multiplicação de 
conhecimentos, habilidades 

e atitudes do corpo 
funcional 

Objetivo 16 



Capacitação funcional 

Avaliação de 
Desempenho 

Política de 
Capacitação 

Ponto de insatisfação interna 
identificado  
 
• Reestruturação do processo com 

contratação de empresa 
especializada 

Reestruturação do processo com 
estabelecimento de uma 
Política de Capacitação 

DESTAQUE 

 

• Incentivo para participação 
em eventos externos 
 
 





Planejamento Crea-PR 
Planejamento Estratégico 

Plano Plurianual 
http://www.crea-pr.org.br/ws/transparencia/planejamento 

http://www.crea-pr.org.br/ws/transparencia/planejamento
http://www.crea-pr.org.br/ws/transparencia/planejamento
http://www.crea-pr.org.br/ws/transparencia/planejamento
http://www.crea-pr.org.br/ws/transparencia/planejamento

