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Perspectiva 

CLIENTES 

Objetivos  
• Elevar a satisfação dos clientes 
• Ampliar o relacionamento com os 

clientes  
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2018 

Monitoramento de ligações 
na Central 0800 

Canal de relacionamento 
relacionamento@crea-pr.org.br 

Diagnóstico de evasão – 
interrupções de registro 

Mapeamento de UX – 
Experiência do Usuário 

Oferta personalizada de 
produtos 

Apoio para solução de 
reclamações 

E mais... 



Perspectiva 

CLIENTES 

Objetivo 
• Melhorar a recepção e inserção do 

jovem profissional no Sistema 
Profissional 
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Política de 
Recepção a 

Jovens 
Profissionais 

Plano de 
Comunicação 
Digital CreaJr 

e jovens 
profissionais 

Produtos e 
serviços de 

inserção 
profissional 

Reposicionamento da marca 
CreaJr-PR 

Padronização de eventos de entrega de carteira 

Parceria com CredCrea 

Desenvolvimento de cursos 



Perspectiva 

CLIENTES 

Objetivo 
• Ampliar a atuação do Conselho em 

temas de interesse das profissões e 
da sociedade 
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Artigos de opinião 
acerca de assuntos de 

interesse da sociedade 

Agenda Parlamentar 

Criação da Plenária dos 
Colégios Estaduais 

 
Novo site + material de divulgação 

 

44 45 
EBDMs 

+ ações junto 
a gestores 
públicos 

cadernos técnicos 



Perspectiva 

CLIENTES 

Objetivo 
• Apoiar as Entidades de Classe na 

conquista da sustentabilidade 
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Termos de Fomento 

profissionais 
alcançados 

em 2019 

+15.000  

atividades 
realizadas 

+500 

Cursos EAD promovidos 
pelas Entidades de Classe 
 
Novo sistema Moodle (EAD) com 
implantação sendo finalizada 

redução da 
inadimplência 

93% Planejamento 
estratégico 

implantado em 
diversas ECs 



Perspectiva 

financeiro 

Objetivos 
• Estabelecer e consolidar políticas e 

diretrizes de investimento para longo 
prazo 

• Assegurar o equilíbrio financeiro 
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Execução Orçamentária 

Grupo especializado de 
análise e 

acompanhamento 

Anuidades em Dívida 
Ativa 

Recuperação de débitos 
 

Anuidades em Protesto 
2017 = 1,2 mi 
2018 = 1,5 mi 

2019 = até novembro 

2,2 mi 

Elevação da arrecadação DA em relação ao ano anterior 
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Plano de Gestão de 

Imóveis 
• Investimentos 

• Identidade visual 
• Manutenções 

periódicas 



Perspectiva 

processos 

Objetivos 
• Elevar a eficácia da fiscalização 
• Combater o exercício ilegal e não ético da 

profissão 



Balanço de Gestão 

2018 

Fiscalização do Exercício 
Ilegal da Profissão 

57,8 63,8 57,8 

38,7 
40,6 58,4 

2017 2018 2019

PJ

PF

% de irregularidades relacionadas a exercício 
ilegal da profissão 

55 

78 

2018 2019

Processos de fiscalização da 
conduta profissional 

Qualidade da fiscalização 
do exercício não ético 

Melhorar 
qualidade / 
reduzir índice de 
arquivamento sem 
penalidade 
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60% 

69% 

2018 2019

% de processos 
finalizados pré-
Câmara que foram 
regularizados 
(por data da 
fiscalização)  

11.851 total 
7.140 

regularizados 
 

9.464 total 
6.547 
regularizados 

Resultado Qualitativo da 
fiscalização 

Hackathons do 
Sistema 

SIG: dados em tempo 
real para a 

fiscalização  
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Ações de visibilidade da fiscalização 

• Crea-PR na universidade (palestras) 
• Visitas orientativas  
• Operação de Intensificação da 

Fiscalização 
• Fiscalização de Atividades Renováveis 
• Matérias jornalísticas 
• Artigos e folders orientativos 
• Relatório de resultados de fiscalização 

para ECs  
• Fiscalização Preventiva Integrada em 

feiras e grandes eventos 

286 
atividades realizadas em 2018 
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Modelo de equilíbrio de fiscalização 
entre modalidades 

Variáveis do 
Modelo de 
Equilíbrio 

Profissionais e 
empresas 

Prof. sem ART nos 
últimos 3 anos 

Prof. com ART de 
Cargo/Função 

acerta sem 
emissão de ART 

Prof. associados 
a ECs 

Inspetores 

Processos 
julgados na 

Câmara 

Atividades 
registradas em 
ARTs a partir de 

12/08 

Exemplo: 
Na Regional X, a fiscalização de 
<<modalidade>> no período 
deve ficar entre X% e Y% do 
total de fiscalizações 



Perspectiva 

processos 

Objetivo 
• Implantar programa de comunicação e 

marketing regionalizado e integrado 
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Equipe de jornalistas regionais 

Campanhas de Publicidade 

Clipping Crea-PR 



Perspectiva 

processos 

Objetivo 
• Elevar a segurança do processo de 

registro e certificação do exercício 
profissional 



Balanço de Gestão 

2018 

Novo sistema de ART 

Reformulação do processo de 
certificação de ART 

Redução de erros e registros indevidos 
no preenchimento Verificação de indícios de 

problemas em ART e Acervo 
Técnico com uso de métodos de 
Inteligência Artificial 

E mais... 



Perspectiva 

processos 

Objetivo 
• Simplificar e otimizar processos e 

procedimentos 
• Disponibilizar produtos e serviços 

inovadores 
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Implantação do Lean 

Office em processos de 
produtos críticos e 

tratamento de processos 
de fiscalização 

Programa InovaCrea 
Fomento à inovação no 

ambiente interno 

Mais de 70 processos 
virtualizados com o SEI 
Agilidade, desburocratização e redução 
de custos 

• Redução de 3% no índice de 

produtos críticos entregues 
fora do prazo 

• Redução de 2 dias úteis 
no tempo médio de tratamento de 
produtos críticos 

2018 x 2019 



Perspectiva 

Aprendizado e Crescimento 
Objetivo 
• Promover um clima organizacional 

positivo 
• Fomentar o desenvolvimento e 

multiplicação de conhecimentos, 
habilidades e atitudes do corpo funcional 
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Política de Capacitação do corpo 
funcional 

Reestruturação do processo de 
avaliação de desempenho 

Pesquisa de Clima Organizacional 



Perspectiva 

Aprendizado e Crescimento 

Objetivo 
• Melhorar o conhecimento institucional 

dos Inspetores e Conselheiros, e melhorar 
a integração entre as Câmaras 
Especializadas 
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Sistema de Testes Adaptativos Informatizados 
baseados na Teoria de Resposta ao Item 
Diagnóstico eficaz das necessidades de treinamento  



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


Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira 
Presidente do Crea-PR 


