Estratégias
Para a Diretori a Executiva, a chave para o sucesso do exercício de 202 1
da EMDEF será organização, efi ciência e transparência. Foram realizadas
divers as modifi cações nos padrões admi nistrativos da EMDEF, com os
objetivos int erm ediários de lapidar os processos produtivos e integrar
setores internos e a mira final na recuperação de result ado s, valores e
entrega de serviços.
Em virtude do cenári o efervescent e de 2020 /2021 - pandemia de COV ID 19, ano eleitoral e recent es mudanças no quadro gestor da Em presa -, foi
necess ário t raçar planos ágeis, que garanti rão result ados práti cos,
concret os e i medi atos ao público.
Para tanto, em um primei ro mom ento, a Di ret ori a concentrou -se em
estudar, analisar e, por fim, compreender o históri co da EMDEF. Os
estudos demonst raram que a Empresa possui capacidade produtiva
expressivament e m aior que os resul tados entregues nos últimos
exercí cios. Nest a fase, cresceram as expect ativas para o exercício do
próximos meses, surgindo também a base para planej amentos mensais,
semest rais e anuais.
Em um segundo mom ento, a est rat égia adotada será pautada na unifi cação
da Empresa. O fort alecim ento do objetivo com um dos setores - at ender
às necessidades do município - e a conscientização de todos os membros
quanto ao potenci al da EMDEF promovendo reuniões semanais
motivadoras com as equipes operacionais.
Outrossim, merece des taque a consolidação de vínculos di ret os ent re os
setores de operação e administ ração: a P residência remanejou os cargos
da Di retoria, Chefia e Gerênci a , nom eando funcionários com experiência
e convivênci a com as equipes de operações.
A mudança possibili t ou a constituição de confiança e int egração entre os
divers os setores de atuação da EMDEF, bem como transparênci a no
funcionam ento interno e externo dos serviços da Empresa. A pa rtir desse
ponto, a Diretori a po de t raçar objetivos de continuidade dessa inte gração
e confiança mútua para a manut enção do novo ritmo de trabalho, para os
exercí cios dos próximos anos.
Adem ais, a EMDEF conquistou o Selo de Acessibilidade da S ecret ari a da
Pessoa com Defi ci ênci a de S ão Paulo, nos padrões devidos de
acessibilidade, assegurando a transparência e o acesso às inform ações a
todos os cidadãos .
Não obst ant e, essas não foram as úni cas ações da Diretori a em favor da
promoção da transparênci a da Empresa. Em rel ação ao público e em
estrito cumprim ento à Lei das Est atais, a EMD EF est á revital iz ando seu
sítio elet rôni co, am pliando o volume de i nform ações disponíveis em seu
Portal da Transparência.

Concomitantemente a essas medidas, a Diretoria, após constatar a
necessidade de m ai or atuação conjunt a dos di retores na tomada de
decisões, decidiu revigorar os t râmit es de processos admini strativos da
Empresa, val endo dessa ferrament a para incluir todos depart amentos da
Administração em assuntos importantes para o futuro da EMDEF. Os
novos procediment os possibilitaram, além da integraçã o, o controle em
equipe - não mais unificado e centralizado - dos contratos e negoci ações
entre parti culares e t ambém com o setor público.

