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SOBRE O CANDIDATO

Graduado como Engenheiro Eletricista pela
Universidade Federal do Espírito Santo, Pós
Graduado em Gestão da Qualidade Total
pela Fundação Christiano Ottoni, MBA em
gestão
empresarial
pela
FGV
e Mestrando em Administração Estratégica
e Governança Corporativa pela FUCAPE..
Esta é a Formação Acadêmica de EDUARDO
ALTOÉ 31, dedicou e se preparou por toda
sua carreira para gerir e liderar equipes e
organizações, por meio do aprimoramento
contínuo, com o propósito de ser um
PROFISSIONAL 360, capaz de analisar e
solucionar dificuldades do Chão de Fábrica

aos níveis mais hierárquicos por onde
trabalhou.
Sua
carreira
profissional
comprova o mérito da capacidade deste
profissional, Sendo Professor da Fundação
Educacional Francisco José da Silva entre
entre 1980 e 1990, Engenheiro de
Planejamento e Orçamento da Escelsa
entre 1987 a 1990, após este período elevou
seu cargo a Gerente Regional da EDP
Brasil entre 1991 a 2008, quando, mais uma
vez, foi promovido a Gestor Executivo
Regional entre 2009 a 2014, ano o qual se
aposentou.
A partir de 2015, tornou-se Presidente do
Instituto de engenharia e agronomia - IEA,
OSCIP criada para dar suporte aos Órgãos
Públicos e Privados, A partir de 2015
também, foi convidado a ser Subgerente
de Relacionamento institucional do
CREA-ES, ocasião que o fez enxergar como o
CREA precisa se adaptar para atender e dar
celeridade
às
necessidades
dos
Engenheiros. Porém, as ideias trazidas da
iniciativa privada por EDUARDO ALTOÉ
31 obtidas de sua trajetória de governança,
não atenderam aos anseios daquelas
gestões.
"Tentei de todas as formas indiretas, fazer
com que o CREA tenha uma visão pró Engenheiro, MUITOS se escondem na
legislação para não investirem esforços para
mudar o sistema atual. O CREA-ES não pode
ser apenas um gerenciador de boletos e
SE USARMOS A LÓGICA, ESSA MUDANÇA
É POSSÍVEL!"
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PREMISSA BÁSICA
O CREA-ES existe
em função da
SOCIEDADE, dos
PROFISSIONAIS e
das EMPRESAS nele
registrados e cabelhe, atender suas
demandas com
EFICIÊNCIA,
EFICÁCIA
e RAPIDEZ.

Neste sentido, garantiremos
que a Missão Institucional do
Conselho será cumprida,
porém, MUDANDO A LÓGICA
de atuação, principalmente
no tocante ao atendimento às
demandas dos Profissionais
Registrados, agindo em 4
DIMENSÕES,

Tendo em 1º lugar,
como elemento
central
O ENGENHEIRO.
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01 - ELEMENTO CENTRAL
O ENGENHEIRO

Criar o Observatório da Engenharia
gerando dados e informações para
subsidiar os profissionais, empresas e
mesmo os órgãos públicos;
Implantar o Projeto “Fale com o
Presidente”;
Estreitar o relacionamento com os
Órgãos Públicos;
Criar o Colégio de empresas dando voz
ao empresariado;
Criar Projetos de Engenharia Social, com
a participação do CREA-Jr;
Apoio ao CREA-Jr e implantar o Projeto da
Empresa Jr;
Atuar politicamente no cumprimento das
leis relacionadas à Engenharia;
Criar campanhas de valorização
profissional e proteção da sociedade;
Criar o aplicativo “Você Fiscal” para coibir
a atuação do “Mal Profissional”;
Empoderar as Entidades de Classe e o
CEDER para a Defesa e Aprimoramento
do Engenheiro;
POLITIZAR e não POLEMIZAR assuntos
relativos a Engenharia;

Apoio administrativo e contábil às
Entidades de Classe;
Intensificar o relacionamento com as
Instituições de Ensino;
Incentivar a integração entre as
Instituições de Ensino, as Empresas e os
Empreendedores Individuais com o
objetivo de desenvolver processos,
produtos e serviços;
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02 - DIMENSÃO
ORGANIZACIONAL

Reestruturar, Modernizar e Otimizar a
área Administrativa no CREA-ES,
adequando-a a um orçamento
compatível com a realidade atual;
Informatizar TODOS os Serviços
disponíveis;
Capacitar sistematicamente os
servidores;
Criar Certificação do Trabalho do
Profissional e das Empresas
Registradas;
Melhorar a Comunicação com os
Profissionais e/ou Empresas
Registradas.
Intensificar e estender os programas
de Fiscalização Preventiva e Integrada
FPI a outros Ógãos Públicos de
Fiscalização;

Criar o Ambiente
COWORKING para as
Entidades de Classe
e profissionais na sede
do CREA .
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03 - DIMENSÃO
REGIMENTAL

Desburocratização e
Simplificação da atuação de
todos os Órgãos do Conselho,
gerando inteligência, dados e
informação e não apenas
papel.
Aumentar a autonomia e a
participação dos Inspetores;
Criar um Conselho de
Notáveis;
Participação em todos os
Conselhos Municipais e
Estaduais, das áreas das
Engenharias e Agronomia;
Implantar a Câmara de
Mediação, Conciliação e
Arbitragem.

-Dotar a Sede e as
Inspetorias de novas
Tecnologias de
Comunicação Virtual
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04 - DIMENSÃO
SOCIAL

Promoção de Fóruns Regionais para
discussão de temas relevantes à
realidade regional, gerando propostas
para o desenvolvimento tecnológico dos
Municípios e do Estado.
Utilizar a infraestrutura e o conhecimento
das Instituições de Ensino no
desenvolvimento da inovação, projetos
de incentivo à pesquisa, feiras de Startup
e inovação tecnológica em prol da
Sociedade:
Produzir e divulgar vídeos institucionais
sobre cada Modalidade das Engenharias,
Agronomia e Geociências, divulgando a
importância e benefícios de se ter um
profissional habilitado desde o início de
cada obra ou serviço;
Capacitar colaboradores da Ouvidoria
para atender reclamações de clientes,
sobre profissionais e/ou o CREA, inclusive
para negociações via PROCON;
Incluir um QR Code na placa da
obra/serviço com dados do Profissional,
do Contratante e do empreendimento;

Estimular o empreendedorismo nos
profissionais para que criem novos
nichos de mercado.
Fortalecer a figura do Inspetor
Adjunto, estendendo as ações do
Conselho a todos os municípios.

"VAMOS
MUDAR
ESSA
LÓGICA"
NO DIA 03/JUNHO/2020
VAMOS JUNTOS RUMO À
VITÓRIA...

EDUARDO ALTOÉ 31
PARA PRESIDENTE - CREA-ES 2021/2023

