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QUEM É
VINICIUS

Vinicius Marchese é engenheiro de telecomunicações e candidato a 
presidente do CREA-SP para o exercício do mandato de 2021 a 2023.

Durante sua gestão, iniciou um processo de mudança e inovação em 
várias áreas do CREA-SP, que trouxe como resultado a ampliação das 
atividades de fiscalização; a implantação do compliance com técnicas 
que permitem a integridade da administração pública; capacitação 
técnica do corpo colaborativo; maior atuação da comunicação 
institucional por meio de canais digitais; representatividade do 
conselho com o poder público; ampliação da relação com as entidades 
de classe; e valorização profissional.

Tem se dedicado a se desenvolver a respeito das melhores práticas nas 
empresas inovadoras e tecnológicas da iniciativa privada, que utilizam 
abordagens de gestão ágil. E, com isso, atuar com o conceito de gestão 
colaborativa, capacitação técnica dos colaboradores e a implantação 
da transformação digital que o CREA-SP necessita enquanto órgão de 
excelência, responsável por fortalecer a engenharia, a agronomia e as 
geociências.

Seu objetivo é potencializar a principal função do CREA-SP, que é 
fiscalizar o exercício profissional, agregando novas iniciativas como 
capacitação dos profissionais e desenvolvimento de inteligência de 
mercado.

Neste material, apresentamos a estrutura principal da nossa proposta 
de trabalho.

MARCHESE?



A sociedade já foi marcada por muitas transformações, e agora 
caminhamos diretamente para uma Revolução Digital: a era da Sociedade 
5.0, cujo destaque é a priorização da humanidade com foco na qualidade 
de vida das pessoas, usando a tecnologia como principal instrumento.

Nesse cenário, criamos o CREA 5.0 - a visão inovadora de Vinicius 
Marchese para o CREA-SP. E é essa proposta de futuro que você vai 
conhecer a seguir.

Principais benefícios dessa transformação:

• Aproximar os profissionais do 
Conselho

• Alcançar melhores resultados

• Ampliar a produtividade

• Melhorar a eficiência do trabalho

• Obter novos modelos de gestão

• Aumentar a satisfação dos serviços

• Investir na relação com
as entidades, profissionais
e sociedade

• Reduzir despesas

• Modernizar e simplificar
processos de fiscalização

• Envolver as pessoas e profissionais 
registrados no processo de 
desenvolvimento e inovação

SOCIEDADE 5.05.0
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 As propostas foram desenvolvidas com a participação dos 
colaboradores do CREA-SP e lideranças que representam 

todas as áreas da engenharia, agronomia e geociências e estão 

apoiadas nos pilares da Modernização, Eficiência, Valorização 
das Profissões e Transparência na Gestão.

trabalhoplano DE TRABALHO



Implantar uma nova cultura organizacional pautada
na inovação e na colaboração

Desenvolver as habilidades necessárias para tornar os 
colaboradores aptos para atuar em uma nova abordagem
de gestão colaborativa

Atualizar tecnologias de gestão, substituindo pelas mais 
avançadas utilizadas nas empresas mais inovadoras da 
atualidade

Desenvolver um comitê consultivo de inovação composto 
por colaboradores, profissionais, entidades de classe e 
profissionais da iniciativa privada para garantir a criação e 
implantação das práticas de transformação digital de forma 
contínua no conselho e assegurar a sua execução

Laboratório de inovação para a execução dos
projetos de transformação digital

Disponibilizar os serviços 365 dias por ano por
meio de plataformas digitais

Otimizar o tempo de registro, atendimento, emissão de 
certidão de acervo técnico (CAT) e compensação e
liberação dos pagamentos de ART

Tornar os procedimentos do CREA-SP 100% digitais

Consolidar a governança corporativa com foco nas tecnologias 
em nuvem e na inteligência de dados por meio de plataformas 
de business intelligence, big data, analytics e service desk

Tecnologias para otimizar o relacionamento e prestação de 
serviço para as empresas

CREA-SP
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

  CREA-SPdo



Continuar a implantação e aprimorar os canais digitais, 
tornando o Conselho cada vez mais acessível para 

profissionais, sociedade e poder público

Mais recursos
no Aplicativo

FISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃO
• Garantir a presença  de um profissional
 à frente de cada atividade técnica

• Ampliar as funcionalidades do APP

• Utilizar ferramentas de inteligência de dados
(Business Inteligence, Big Data, Business Analytics, Service Desk)
para auxílio nas tomadas de decisão, ganhando eficiência e 
assertividade

• Integrar o georeferenciamento à fiscalização

• Agilizar procedimentos, fomentando o uso de tecnologia

• Implementar o observatório CREA-SP, parametrização e análise 
dos dados de fiscalização para desenvolvimento institucional e 
auxílio na implementação de políticas públicas

• Aperfeiçoar a fiscalização investindo em capacitação  dos
inspetores, fiscais e conselheiros por meio de seminários
e treinamentos regionais e estaduais

AQUI TEM UM

PROFISSIONAL HABILITADO

Conteúdo nas 
Redes Sociais

Capacitação 
Profissional 

Ampliação do 
portal de serviços
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1.  Ampliar as relações com o poder público (órgãos estatais e municipais)
2.  Participar efetivamente das discussões que envolvam políticas públicas   
     relacionadas à engenharia, agronomia e às geociências
3.  Ampliar a participação do CREA-SP em importantes conselhos e orgãos     
     estatais, tais como comitê de bacias hidrográficas, GRAPROHAB, CONSEMA,  
     CONPRESP, ABNT, dentre outras
4.  Dialogar com os entes públicos acerca da remuneração digna do profissional 
5.  Defender a criação da carreira pública para os profissionais da engenharia,    
     agronomia e geociências

Investir no aperfeiçoamento contínuo dos colaboradores

Investir em melhores condições de trabalho
e novos métodos de gestão

Propiciar a mobilidade funcional

aproximar o crea-sp
  poder públicopoder públicodo

valorizar
corpo colaborativocorpo colaborativo
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• Continuar o trabalho de aproximação entre as IES e o CREA-SP
por meio de programas de capacitação profissional

• Defender a extensão de atribuições a partir de novos cursos
e qualificação dos profissionais

• Instituir a Escola Superior de Engenharia e Agronomia

• Editar o Manual de Boas Práticas Profissionais

• Fortalecer plenário e câmaras, com capacitação dos Conselheiros
e modernização do ambiente de trabalho

• Defender junto ao CONFEA a revisão de normativos como forma 
de diminuir os obstáculos do exercício profissional e ampliar as 
representações junto ao regional  

• Incentivar a adequação da grade acadêmica, segundo
o exame das câmaras especializadas

• Conscientizar as IES para incluir, em seus programas, disciplina
que aborde o papel do Sistema CONFEA/CREA 

• Fomentar a criação das empresas modelo, programa que deve
ser voltado ao incentivo, ensino e desenvolvimento da engenharia,
agronomia e geociências, mediante relação triangular entre IES,
CREA-SP e parceiros privados, visando o desenvolvimento e
recrutamento de novos profissionais.

defesa e valorização
profissionalprofissional



Apoiar as
atividades e

eventos técnicos 
promovidos pelas 

entidades

programa
de integridadeintegridade

entidades de classeclasse

Instituir programa de 
integridade que utilize as 

ferramentas de planejamento, 
monitoramento e análise

já em uso

Implementar 
código de 
conduta

Melhorar de maneira 
contínua os pilares

de integridade
já implantados

Tecnologia aliada 
à eficiência
do controle

Fortalecer 
as entidades 
de classe e 
incentivar o 
associativismo

Fomentar o 
desenvolvimento 
e a atualização 
profissional, por 
meio de parcerias 
com as entidades
de classe

Aproximar, ainda mais, 
o Colégio de Entidades 

Regionais – CDER
da administração

do CREA-SP



Transformar o CREA-SP em uma plataforma de serviços,
com base tecnológica e como referência para o setor

Criação do CREAlab, laboratório de inovação
para acelerar a transformação digital e a performance
do Conselho como um todo

Utilizar metodologias ágeis e processos colaborativos 
realizados pelas empresas mais inovadoras da atualidade

1. Aprimorar os 
serviços prestados 
para as empresas

RELACIONAMENTO
com empresas

RELACIONAMENTO

CREAlabCREAlab
Laboratório
de inovação

 PRÁTICAS SUSTENTÁVEISSUSTENTÁVEIS
O CREA-SP se comprometeu a cumprir os principais objetivos
de desenvolvimento sustentável da ONU em sua gestão.

 Mais informações: www.agenda2030.org.br

2. Ampliar a atuação 
junto ao setor privado, 
estabelecendo parcerias 
estratégicas

3. Conexão com 
empresas inovadoras 
para absorver 
práticas de gestão 
atuais



RECORTE sua colinha
e leve no dia das eleições

ATUAÇÃO INTEGRADAATUAÇÃO INTEGRADA

A MÚTUA é a Caixa de Assistência 
ao Profissional do CREA e por 
meio da atuação em parceria 
junto ao Conselho, os benefícios 
serão expandidos para que mais 
profissionais tenham acesso a:

Atuação do CREA-SP alinhada 
com o CONFEA para continuar 
o trabalho de protagonismo e 
valorização das engenharias, da 
agronomia e das geociências para 
o desenvolvimento nacional.

Crédito pessoal pré-
aprovado

Assistência financeira
para desenvolvimento
de negócios

Auxílio para
assistência médica

Financiamento para 
capacitação profissional

ASSISTA AS PROPOSTAS DOS 
CANDIDATOS PARA A MÚTUA-SP

COM A MÚTUA-SP COM O CONFEA

JOEL KRÜGER Candidato 
a Presidente do Confea

Conheça as propostas em 

www.tocomjoel.com.br

RENATO ARCHANJO 
Candidato a 
Diretor Geral
da MÚTUA-SP

RONALDO SANTOS
Candidato 
a Diretor 

Administrativo 
da MÚTUA-SP



#VOTE48CREASP

www.viniciusmarchese.com.br

viniciusmarcheseoficial
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APONTE A 
CÂMERA DO 
CELULAR PARA 
SE CADASTRAR 
EM NOSSO SITE

Candidato a
Presidente
do Confea

Candidato a
Presidente
do CREA-SP

Candidato a
Diretor Geral 
da MÚTUA-SP

Candidato a Diretor 
Administrativo
da MÚTUA-SP


