
100
dias



PALAVRA DA PRESIDENTE

Ao completarmos 100 dias à frente do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de 

São Paulo, faz-se necessário  apresentar  nossos atos 

durante este  período, começando por garantir que o 

Crea-SP reafirma o seu compromisso e a obrigação 

para com a sociedade, adequando-se às necessidades 

emergenciais de seus públicos interno e externo, sem 

deixar de exercer sua atividade-fim, que é a fiscalização 

do exercício profissional.

Vimos cumprindo com todas as orientações dos órgãos 

de Saúde e determinações do Governo de São Paulo, 

inclusive implantando com sucesso, por meio das 

adequações realizadas nos ambientes de tecnologia, 

o modelo de trabalho home office e ampliando nosso 

atendimento remoto a profissionais e empresas, além 

do atendimento presencial com agendamento prévio, a 

fim de garantir segurança e saúde a todo o nosso corpo 

colaborativo e aos profissionais que nos procuram 

com solicitações as mais diversas neste momento de 

distanciamento social.

É preciso enaltecer e agradecer aos profissionais da 

Engenharia, Agronomia e Geociências registrados no 

estado de São Paulo que aderiram às nossas campanhas 

e ações de atendimento remoto: graças a esse apoio, 

tivemos um aumento significativo no uso do app do 

Crea-SP e demais canais digitais.

Confirmando nosso compromisso e respeito com os 

profissionais, as empresas e a sociedade, preparamos 

um relatório gerencial que objetiva dar transparência 

às atividades desenvolvidas neste período e 

ressaltar a importância da atividade tecnológica no 

desenvolvimento da economia.

O Crea-SP não parou. Trabalhamos muito e 

continuaremos, a cada dia, prestando um serviço 

digno à sociedade e aos profissionais e empresas da 

Engenharia, da Agronomia e das Geociências!

No exercício da Presidëncia, confirmo nosso 

compromisso e reafirmo à sociedade, às empresas e aos 

profissionais: CONTEM COM O CREA-SP!

Engª Lenita Secco Brandão 

Presidente em Exercício do Crea-SP



RELATÓRIO GERENCIAL

6.639
Registros de Profissionais

PROFISSIONAL

Protocolo Creadoc  (análises) 12.984

Protocolo WEB 10.047

Atendimento email 12.519

Acervos analisados 9.119

Acervo despacho Gestor 7.059

EMPRESA

Protocolo Creadoc (análises) 7.939

Atendimento email 5.703

COMUNICAÇÃO

65
Total de publicações em Redes Sociais 

Adaptadas para Instagram (feed e stories), Facebook e Twitter

36
Conteúdos informativos

29
Cursos e eventos on-line promovidos por Entidades de Classe

8
Ações de e-mail marketing 

3 ações sobre a pandemia de Covid-19 + 5 ações sobre Eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua 2020

1
Vídeo publicitário “Engenharia Essencial”

4.877
Ligações atendidas

4.808
Ligações para operadores de teleatendimento

69
Ligações para Ouvidoria (2º instância)

PROTOCOLOS RESPONDIDOS

Atendimento 11.557

Ouvidoria 2.219

TOTAL 13.776

FISCALIZAÇÃO

Ordem Serviço 10.318

Denuncias 1.527

Assuntos inerentes a Fiscalização 21.251

ATENDIMENTO

Por email 10.377

Por telefone 10.305

1.267
Registros Empresas

2.852
Emissões de Acervos

Vídeo publicitário “Engenharia Essencial”, disponível em: youtube.com/tvcreasp
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