PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA CFA/CRAs QUADRIÊNIO 2019-2022

2021 - Executados até 31/05/2021
Perspectivas

Objetivos

Prazo para
execução

Responsável

Projeto/Ação

Indicador

Unidade

Meta

Celebrar acordos de cooperação com entidades
relacionadas ao empreendedorismo e a inovação.

CFP

Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o CFA e a
União, por intermédio do Ministério da Economia.

Número de acordos
assinados

1

Incluir 330 Adminsitradores na Rede
Nacional de Administradores
Consultores de MPEs

0

O ACT não prevê
transferências de
recursos

0

-

CFP

Reuniões do Fórum Permanente das MPEs.

Número de Reuniões
Ordinárias e de
Comitês Temáticos do
FPMPE

2

Participar das reuniões do FPMPE e dos
Comitês Temáticos

1

As reuniões
ocorrem por
videoconferência

0

até 31/12/2021

CFP

Programa de Capacitação e de Formação de
Multiplicadores de Conhecimentos em MPEs.

Número de
Administradores
sorteados

330

Capacitar 330 Administradores
consultores em MPEs até 2022

0

Não foi destinada
dotação
orçamentária para
o projeto

0

31/12/2022

CRIE

Signatário do Pacto Global da ONU nas áreas de Direitos
Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate a
Corrupção.

1

Alinhar nossas estratégias e operações
a 10 princípios universais nas áreas de
Direitos Humanos, Trabalho, Meio
Ambiente e Anticorrupção e
desenvolver ações que contribuam para
o enfrentamento dos desafios da
sociedade.

1

Não foi destinada
dotação
orçamentária para
o projeto.

0

31/12/2021

Em estudos e
análises.

Estabelecer parcerias e trabalhos
conjuntos em busca de soluções para os
problemas na área de Administração, de
fomentos para uma melhor formação
dos profissionais e de solução para o
mundo empresarial.

0

Não foi destinada
dotação
orçamentária para
o projeto.

0

Não se aplica

Apoiar institucionalmente Participar, ativamente, em âmbito municipal,
estadual e nacional, de Fóruns relacionados ao
o fortalecimento das
empreendedorismo e a inovação.
MPEs e do
empreendedorismo.
Intensificar e aprimorar o programa de
capacitação para profissionais de Administração,
em sua atuação como consultores.

STAKEHOLDERS (partes interessadas)

Executado até Investimento Investimento
31/05/2021 (%)
previsto
executado

Estratégias

Intensificar e aprimorar o programa de
capacitação profissional nas áreas da
responsabilidade técnica, judicial e da perícia.

Posicionar o Sistema
Fomentar debates no Sistema CFA/CRAs para a
CFA/CRAs perante temas análise, estudo e formulação de posicionamentos
sobre temas emergentes.
emergentes da sociedade
e atuar como
Adotar estratégias de comunicação para
protagonista no
intensificar os posicionamentos sobre os temas
desenvolvimento político,
emergentes.
econômico e social.

Adotar e consolidar os princípios estabelecidos
pelo Pacto Global.

Acordo assinado

Cumprir os princípios da
ONU, fomentar e
internacinalizar a
integração profissional.
Rever e intensificar a relação com entidades
internacionais de administração.

CRIE

Membro da Organização Latino Americana de
Administração- OLA

Quantidades de
parcerias

Perspectivas

Objetivos

STAKEHOLDERS (partes interessadas)

Divulgar as funções,
prerrogativas e a
importância dos
profissionais de
Administração junto às
organizações e à
sociedade.

Interagir com o sistema
educacional para
fomentar a qualidade
formativa e a divulgação
da profissão.

Estratégias

Responsável

Projeto/Ação

Indicador

Unidade

CGP

Envio de ofícios aos Prefeitos sobre a importância da
manutenção de um profissional de Administração para a
boa Gestão Pública

Quantidade de ofícios
efetivamente
entregues

Quantidade de
ofícios

Promover, permanentemente, uma maior
visibilidade nacional dos profissionais de
Administração junto aos stakeholders.
OUVIDORIA

Melhoria constante das informações institucionais e das
Resposta no prazo (%)
ações do Sistema CFA/CRAs repassadas aos profissionais

Meta

Dia

30 dias prorrogáveis por mais 30
mediante justificativa

Executado até Investimento Investimento
31/05/2021 (%)
previsto
executado

22001,5

Prazo para
execução

5530

15000

20/01/2021

NENHUM
INVESTIMENTO
DIRETO

NENHUM
INVESTIMENTO
DIRETO

31/12/2021

Promover e aproximar o Sistema CFA/CRAs as IES
e intensificar as parcerias, visando gerar impactos
positivos aos profissionais de Administração.

CFP

Participar do 32º Enangrad - Encontro Nacional dos Cursos
de Graduação em Administração

Participação no
evento

1

Prestar apoio ao ENANGRAD

R$ 14.000,00

de 13 a 15/11/2021

Intensificar as parcerias com entidades vinculadas
ao ensino e a formação profissional em
Administração.

CFP

Prêmio "Belmiro Siqueira" de Administração

Número de Trabalhos
inscritos

6

Receber 27 trabalhos inscritos nos CRAs

R$ 10.000,00

08/12/2021

Fortalecer as realções com os órgãos oficiais que
regulam a oferta e avaliação da educação em
Administração.

CFP

Estabelecer parceria junto ao CNE e ao MEC com o
objetivo de contribuir com o novo texto das Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Administração

Não de aplica

Não de aplica

Contribuir com o texto da nova DCN

Atuação positiva da
CFP que resultou na
aprovação do Parecer
CNE/CES nº 438, de
10/07/2020

O projeto não
dispõe de
destinação
orçamentária

0

2º semestre de 2021

Intensificar e aprimorar o Ciclo de Palestras no
Sistema CFA/CRAs com abordagens
acadêmico/pedagógicas e de conscientização
profissional.

CFP

Lives direcionadas à comunidade acadêmica dos Cursos de
Graduação em Administração, considerando a temática da
formação profissional - videoconferência

Participação em todos
os eventos para os
quais a CFP for
convidada em 2021

Unidade

Realizar 20 lives durante o exercício

4

O projeto não
dispõe de
destinação
orçamentária

0

até 31/12/2021

Intensificar e aprimorar o Ciclo de Palestras no
Sistema CFA/CRAs com abordagens
acadêmico/pedagógicas e de conscientização
profissional.

CCM

II Jornada Acadêmica de Administração

Número de inscritos
no evento e
visualizações no
youtube

Número efetivo

2.000 visualizações no youtube
500 inscritos no evento

40.000 visualizações
no youtube
5.678 inscritos

R$ 5.470,00

R$ 5.470,00

2 meses

Monitorar e acompanhar os egressos em
Administração.

CFP

Observatório Nacional de Egressos dos Cursos de
Administração - Onecad

Não se aplica

Não se aplica

Estabelecer 10 convênios com IES que
ofereçam cursos de graduação em
Administração até o final do segundo
semestre de 2022

Nenhum

O projeto não
dispõe de
destinação
orçamentária

0

até 31/12/2021

Criar um mecanismo de acreditação das
Instituições formadoras de profissionais de
Administração.

CFP

Certificar as Instituições de Educação Superior que
apresentem boas práticas no que se refere à oferta de
cursos de graduação em Administração

Não se aplica

Não se aplica

Certificar 50 IES até o segundo semestre
de 2022

0

O projeto não
dispõe de
destinação
orçamentária

0

até 31/12/2021

Perspectivas

Objetivos

Estratégias

Responsável

Projeto/Ação

Indicador

Unidade

Meta

Resultado

Investimento Investimento
previsto
executado

Prazo para
execução

Adotar o sistema de registro de preços.
Implantar cadastro de fornecedores.
Utilizar a tecnologia para realização de reuniões
virtuais e para a difusão do conhecimento.

Otimizar os custos
operacionais para manter
Criar programa de controle e gestão dos custos
o equilíbrio orçamentário.

por unidade operacional no CFA e por CRA, com
foco em indicadores de desempenho.

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL (perspectiva interna)

Verificar a viabilidade de implantação dos
sistemas de energia solar e de reutilização da
água no Sistema.
Intensificar e profissionalizar a fiscalização
(ressignificação da fiscalização).

CFR

Adotar mecanismos de
gestão da inadimplência
da pessoa física e da
jurídica.

Prospecção de dados junto a base de dados públicos para
verificação de disparidades em relação ao Cadastro
Nacional e repasse aos CRAs para atualizações.

Sem indicador

Não se aplica

CFR e CIN/CFA
conseguiram
prospectar dados de
Acesso a dados públicos
Pessoas Jurídicas
disponibilizados pela Receita Federal do
para subsídiar as
Nenhum
Nenhum
Brasil, conseguiu prospectar
ações de fiscalização investimento direto investimento direto
informações de interesso do sistema
dos CRAs e
disponibilizar outras
informações de
interesse dos CRAs.

Não se aplica

Convênio firmado
para prospecção de
dados relativos a
pessoas físicas,
constantes da base
Intercâmbio de Informações relevantes
de dados do
aos participantes do convênio
Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF): número de inscrição; nome; - situação
cadastral; endereço e
várias outras.

Não se aplica

CFR e CIN/CFA
conseguiram
prospectar dados de
Acesso a dados públicos
Pessoas Jurídicas
disponibilizados pela Receita Federal do
Nenhum
Nenhum
para subsídiar as
Brasil, conseguiu prospectar
ações de fiscalização investimento direto investimento direto
informações de interesso do sistema
dos CRAs e
disponibilizar outras
informações de
interesse dos CRAs.

Manter atualizado o cadastro de pessoas físicas e
jurídicas.

CFR

Convênio Firmado com a Receita Federal do Brasil

Sem indicador

R$ 25.000,00

R$ 0,00

Sob demanda

31/12/2021

Disponibilizar formas tecnologicamente
adequadas para o pagamento das anuidades.
Adotar políticas efetivas de cobrança da pessoa
física e jurídica, bem como, de recuperação de
créditos (dívida ativa), integrada com a área de
fiscalização.

Elevar o marketshare na
pessoa física e na jurídica
(quantitativo de
registros).

Implantar mecanismos tecnologicamente
adequados e efetivos, para prospectar novos
registros de pessoas físicas e jurídicas em
Administração.

Reverter o cancelamento do registro de pessoas
físicas e jurídicas.

CFR

Prospecção de dados junto a base de dados públicos para
verificação de disparidades em relação ao Cadastro
Nacional e repasse aos CRAs para atualizações.

Sem indicador

Sob demanda

Perspectivas

Objetivos

Estratégias

Responsável

Projeto/Ação

Indicador

Unidade

Meta

Resultado

Investimento Investimento
previsto
executado

OUVIDORIA

Desenvolvimento de estratégias de desburocratização e
eficácia

Apresentação de
Relatório de
atividades trimestral

Número efetivo

4

3

Nenhum
Nenhum
investimento direto investimento direto

>1

Após
disponibilização de
um banco de
jurisprudências
positivas ao Sistema
CFA/CRAs é feita
divulgação por meio
de reportagens no
site do CFA, de
decisões positivas
impactantes ao
sistema.

Não estabelecida

Atingida

Nenhum
Nenhum
investimento direto investimento direto

Prazo para
execução

Elevar o marketshare na
pessoa física e na jurídica Designar um profissional em Administração que
represente o CRA junto aos cursos nas IES
(quantitativo de
registros).

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL (perspectiva interna)

Melhorar a transparência
da governança
institucional (compliance
e accountability).

Criar padrões de
indicadores de
desempenho da
governança institucional
e da racionalização dos
respectivos processos.
Definir mecanismos de
mitigação de riscos na
execução estratégica.

Promover a visão integrada da gestão,
desenvolvendo mecanismos que permitam uma
visão ampliada do desempenho, com a
divulgação, em tempo real de relatórios e
indicadores econômicos/financeiros e das
atividades desenvolvidas.

31/12/2021

Disponibilizar no site dos CRAs informações das
empresas registradas.
Criar uma Comissão Especial para a elaboração e
acompanhamento de indicadores de
desempenho, visando tornar mais efetiva a
gestão dos processos.
Utilizar, os resultados das ações de auditoria do
CFA nos CRAs, para identificar e disseminar as
boas práticas de governança, com geração
objetiva de valor institucional.
Criar um sistema de monitoramento para a
execução estratégica, que permita a análise dos
impactos e os ajustes em tempo real.
Consolidar a marca institucional com a
padronização da comunicação visual.

Fortalecer o marketing
institucional.

Melhorar o sistema de comunicação com os
stakeholders, para a divulgação ampla e
permanente das atividades desenvolvidas.
Aprimorar a Assessoria de Imprensa nos CRAs.

Disseminar e consolidar o
sistema integrado de
informações.

Disponibilizar, em tempo real, informações
atualizadas de dados integrados e consolidados
do Sistema.

Disponibilizar o acesso individualizado para cada
profissional registrado, por CRA, à base de dados,
com diferentes níveis de acesso.

Elaborar diagnóstico para melhorar o clima
Desenvolver a cultura da
organizacional, a motivação e o desempenho dos
melhoria contínua, do
colaboradores.
comportamento e da
atuação sistêmica e da
mediação relacional, na
Atualizar e modernizar os mecanismos e
tecnologias informacionais.
governança institucional.

CFR

Divulgação/Reportagens sobre vitórias judiciais da
fiscalização do sistema CFA/CRAs

31/12/2021

GOVERNANÇA
INSTITUCIONAL
(perspectiva interna)

Perspectivas

Objetivos

Desenvolver a cultura da
melhoria contínua, do
comportamento e da
atuação sistêmica e da
mediação relacional, na
governança institucional.

Resultado

Investimento Investimento
previsto
executado

Prazo para
execução

Estratégias

Responsável

Projeto/Ação

Indicador

Unidade

Meta

Capacitar e desenvolver profissionalmente os
colaboradores.

CFR

ENAF

Quanto maior a
avaliação positiva do
evento melhor.

UNIDADE

Execução do evento no primeiro
semestre.

CGP

Criar a Rede de Gestão Pública do Sistema CFA/CRAs e
promover periodicamente encontros para debater ações
prioritárias

Adesão dos CRAs

Quantidade de CRAs

27

27

0

0

31/12/2022

CGP

Criação e divulgação do Guia de Gestão do Sistema
CFA/CRAs

Disponibilização do
Guia

Prazo

Até 15/01/2021

Disponibilizado em
04/01/2021

3000

2841,07

15/01/2021

Utilizar ferramenta de EAD para capacitar os
profissionais de Administração e os
colaboradores.

CFP/CCM

Utilizar ferramenta de EAD para capacitar os profissionais
de Administração e os colaboradores.

Academia Corporativa
da Administração
(ACAdm)

Parcerias

Estabelecer 5 parcerias com IES para
oferta de 50 cursos de extensão
gratuitos na Plataforma ACAdm

15 cursos oferecidos
até o dia 31/05/2021

O projeto não
dispõe de
destinação
orçamentária

0

31/12/2021

Promover e apoiar eventos de interesse
institucional.

CRIE

RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 591, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2020.

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

0

Não se aplica

CFP

Acordo de Cooperação Técnica entre o CFA e o Banco do
Brasil

Acordo de
Cooperação Técnica

1

Atualizar as videoaulas voltadas para os
alunos capacitados no Programa de
Capacitação em MPEs

0

31/12/2021

CRIE

Clube de vantagens do Profissional de Administração

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

0

Não se aplica

R$150.000,00

Até 31/07/2021

Criar sistema de padronização nos processos
administrativos.

Criar e fortalecer um sistema de endomarketing.
Identificar áreas e processos que necessitem de

Desenvolver e implantar
melhoria do Sistema CFA/CRAs.
Mapear entidades congêneres visando a adoção
um sistema de
e realização das melhores práticas de gestão no
benchmarking.
Sistema CFA/CRAs.

Alinhar os Planejamentos Estratégicos dos CRAs
com o Planejamento Estratégico do CFA.

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

Adotar o Planejamento
Instituir a metodologia das reflexões estratégicas
Estratégico como
em todos os CRAs.
ferramenta de gestão no Padronizar a metodologia utilizada em relação a
Sistema.
elaboração, a gestão, ao monitoramento e a
avaliação dos projetos oriundos do Planejamento
Estratégico do CFA.

Disseminar e consolidar a
Universidade Corporativa.

Estabelecer relacionamento efetivo com
entidades parceiras para o desenvolvimento de

Estabelecer parcerias com atividades que promovam e valorizem a profissão
e o Sistema.
entidades e organismos
para a promoção e o
Promover o desenvolvimento autônomo e/ou
mediante parcerias, de atividades e programas
desenvolvimento de
ações de interesse do que valorizem o Profissional da Administração no
cenário nacional e internacional.
Sistema.
Criar o "Fórum Nacional de Inteligência" que
analise, estude e promova, de forma contínua e
sistemática, temas de vanguarda relacionados à
sociedade, economia, política, governos,
organizações, educação, tecnologia, meio
ambiente, seja na dimensão nacional ou
internacional.

Não se aplica

Não dispõe de
destinação
orçamentária
O projeto não
dispõe de dotação
orçamentária desevolvido com a
expertise da CFP e
da CCM
O projeto não
dispõe de
destinação
orçamentária.

CONHECIMENTO E
INOVAÇÃO

Perspectivas

Objetivos

Estratégias

Resultado

Investimento Investimento
previsto
executado

Ampliar e qualificar o debate a respeito
dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no Brasil.

Não se aplica

O projeto não
dispõe de dotação
orçamentária.

Prazo para
execução

Projeto/Ação

Indicador

CRIE

Divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e o Setor Privado .

Não se aplica

Consolidar a Certificação Profissional em
Administração junto aos profissionais de
Administração e as entidades representativas dos
empregadores.

CFP

Programa de Certificação Profissional em Administração
do Sistema CFA/CRAs

Não se aplica

Não se aplica

Divulgar o programa para os públicos
alvos

Mapear e divulgar as boas práticas em
Administração.

CCM

II Jornada Acadêmica de Administração

Número de inscritos
no evento e
visualizações no
youtube

Número efetivo

2.000 visualizações no youtube
500 inscritos no evento

CFR

Banco de Jurisprudências favoráveis ao sistema CFA/CRAs

Não se aplica

Não se aplica

Monitoramento e disposição de
jurisprudências favoráveis ao Sistema
CFA/CRAs.

CGP

Lançamento de ferramentas de gestão direcionadas aos
profissionais de Administração, como Acesso Exclusivo,
IGM-CFA e Agenda de Gestão Municipal

Atualização periódica
das ferramentas

Itens atualizados

3

3

CFR

Construção de modelos de impugnações para
apresentação em cpls e disponibilização aos CRAs

Quanto mais
modelos, melhor.

Número efetivo

Construir e disponibilizar no mínimo 5
modelos de impugnação de editais.

Atingido

Nenhum
Nenhum
investimento direto investimento direto

31/12/2021

Número efetivo

Executar no mínimo 3 ações
(impugnações de editais, solicitações de
inclusão de Administradores
registrados, etc) em concursos públicos.

Não atingida

Nenhum
Nenhum
investimento direto investimento direto

31/12/2021

Organizar e apoiar eventos que debatam o tema
da inovação e tecnologia de gestão nas
organizações.

Estimular a inovação em Criar programa nacional de incentivo a inovação
tecnologias de gestão nas
na gestão pública e privada.
organizações.
Estabelecer parcerias com entidades que
promovam a inovação em tecnologias de gestão
nas organizações.

Atender as prerrogativas
Promover e executar ações sociais.
relacionadas a gestão
ambiental e da
responsabilidade social Inserir o Sistema CFA/CRAs no debate nacional e
internacional sobre a sustentabilidade em todas
em âmbito nacional e
as suas dimensões.
internacional.

SUSTENTABILIDADE (ambiental e profissional)

Unidade

Meta

Responsável

0

31/12/2021

Criar Comissão Especial de Estudos da
Promover e difundir boas
Sustentabilidade.
práticas de governança
sustentável (ambiental, Estabelecer parcerias com entidades nacionais e
internacionais que estudam e pesquisam a
social, política e
sustentabilidade.
econômica), junto aos
Fomentar e difundir iniciativas de
stakeholders.
sustentabilidade de amplitude nacional.

R$ 50.000,00

40.000 visualizações
no youtube
5.678 inscritos

31/12/2021

R$ 5.470,00

R$ 5.470,00

2 meses

R$ 10.000,00

R$ 2.696,16

31/12/2021

0

0

31/12/2022

Promover a ressignificação da profissão, de modo
a elevar a autoestima do profissional e do seu
pertencimento.
Dar visibilidade dos projetos de interesse dos
profissionais de Administração.
Fortalecer o posicionamento do Sistema junto as

Defender, ampliar e
demais profissões regulamentadas, em âmbito
consolidar o mercado de
estadual e nacional.
trabalho dos profissionais
Fortalecer a Frente Parlamentar de Administração
de Administração.
no Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e
Câmara de Vereadores.

Promover e disseminar o Sistema CFA/CRAs e o
profissional de Administração junto aos poderes
executivo, legislativo e judiciário, em âmbito
federal, estadual e municipal.

Adotar mecanismos permanentes que promovam
a sensibilização, em âmbito nacional, junto as
empresas e aos órgãos públicos, sobre a
importância da presença do profissional de
Administração em seus quadros.

CFR

Ações em Concursos Públicos para Resguardar o espaço do Quanto mais ações,
Profissional de Administração.
melhor.

