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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 29/2019/CFA

PROCESSO Nº 476900.003557/2019-17

  
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA RECÍPROCA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO E O BANCO
DO BRASIL S/A.

 

O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, doravante denominado CFA, com sede na Qd. 1 Bloco L, Ed. Conselho Federal de Administração, Setor de
Autarquias Sul, CEP 70070-932, Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 34.061.135/0001-89, neste ato representado por seu Presidente, Adm. MAURO KREUZ,
brasileiro, portador da Carteira de Iden�dade Profissional nº 85872 CRA-SP e do CPF nº 361.887,350-68, residente e domiciliado na Alameda das Cerejeiras, nº
211, Condomínio Ville de Chamonix - CEP: 13257-630 - Ita�ba/SP, diplomado e empossado na primeira sessão plenária do Conselho Federal de Administração,
em 10 de janeiro de 2019, nomeado pela Portaria n° 01, de 10 de janeiro de 2019, e publicação do Aviso nº 3/2019 na Seção 3 do D.O.U., de 25 de fevereiro de
2019, considerando o constante no processo nº 476900.006019/2018-01, e o BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado BB, com sede SAUN, Quadra 05,
Lote B, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.040-912, inscrito no CNPJ sob o nº 00.000.000/001-91, neste ato representado pelo Senhor LUIZ CLAUDIO BATISTA,
brasileiro, casado, portador do RG nº M5220210SSPMG, inscrito no CFP nº 728.662.506-30, considerando o constante no processo nº 476900.003557/2019-
17, resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação Técnica, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PARÂMETROS, PADRÕES E REGRAS BÁSICAS

1.1. Pelo presente instrumento os par�cipes definem os parâmetros, padrões e regras básicas para que sejam realizadas ações integradas des�nadas ao
oferecimento, pelos profissionais indicados pelo CFA, de orientações técnicas aos empreendedores do segmento de Micro Empreendedores Individuais e Micro
e Pequenas Empresas, com a finalidade de desenvolvimento dos seus negócios;

1.2. Troca de informações e conteúdos aderentes às Micro e Pequenas Empresas (MPEs), entre o BB e o CFA, para divulgação em suas Redes Sociais.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Integrar ações para oportunizar a qualificação de Administradores, em dia com suas obrigações junto ao CRA onde se encontram registrados, para
oferecer orientações técnicas de acordo com as necessidades específicas dos empreendedores do segmento das MPEs, voltadas ao desenvolvimento de seus
negócios.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente Acordo reger-se-á pelo disposto no art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
legislação correlata.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO

4.4. A execução do objeto previsto neste instrumento dar-se-á em conjunto pelos Par�cipes mediante ações previstas no Plano de Trabalho, que será elaborado
pelo CFA e BB, em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do Acordo, cumprindo a exigência prevista no art. 116, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. O Plano de Trabalho elaborado conjuntamente pelas en�dades par�cipes será apresentado para o conhecimento do Fórum Permanente das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, criado pela Lei Complementar nº 123, de 10 de novembro de 2006.

4.3. O Plano de Trabalho, indicado neste Instrumento, poderá ser alterado, desde que previamente autorizado e assinado pelos par�cipes.

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS FORMAS DE COOPERAÇÃO

5.1. Para concre�zação das ações previstas neste ACORDO, serão providenciadas as ações previstas a seguir:

a. O BB orientará seus clientes e não clientes que o procurarem e precisarem de orientações quanto aos seus negócios, a buscar auxílio por meio de
assistência técnica prestadas por Administradores selecionados pelo CFA.

b. Cabe ao CFA ou a quem este outorgar as atribuições deste ACORDO, apresentar em página própria, por UF/Cidade, a relação dos Administradores
selecionados, para que os interessados realizem consultas e entrem em contato para decidir pela contratação do profissional;

c. Os par�cipes definirão os parâmetros para seleção dos Administradores que prestarão assistência técnica aos interessados;

d. O CFA deverá manter atualizada a relação dos Administradores selecionados.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

6.1. Cons�tuem obrigações comuns dos Par�cipes:

a. Elaborar planos de trabalhos para o cumprimento do objeto deste instrumento;

b. Executar os trabalhos pactuados neste instrumento, com zelo pela tempes�vidade e boa qualidade dos resultados apresentados, com a observância dos
demais princípios da Administração Pública, buscando alcançar eficiência e êxito em suas a�vidades;

c. Definir diretrizes didá�co-pedagógicas para oferta de capacitações considerando a gestão de pequenos negócios, fundamentadas no objeto deste
instrumento;



d. Cons�tuir grupo técnico, composto por pelo menos um coordenador e um vice-coordenador de cada par�cipe, responsáveis pelas ações previstas neste
instrumento, para a definição das diretrizes didá�co-pedagógicas e de suas respec�vas metodologias;

e. Promover a arregimentação e sensibilização de en�dades parceiras;

f. Elaborar indicadores e divulgar os resultados dos estudos referentes ao objeto deste instrumento;

g. Manter sigilo das informações que serão trocadas durante a elaboração ou a execução das ações estabelecidas neste instrumento.

6.2. Cons�tuem obrigações do BB:

a. Par�cipar da elaboração dos planos de trabalhos referentes ao objeto deste instrumento, monitorar e acompanhar as ações vinculadas às capacitações; e

b. Prestar informações e orientações necessárias ao CFA quanto aos seus produtos e serviços des�nados ao público-alvo designado neste instrumento, para
atendimento às situações em que os profissionais contratados sejam indagados pelos empresários quanto às linhas de crédito, opções de inves�mentos e
serviços bancários mais adequados aos seus negócio

6.3. Cons�tuem obrigações do CFA:

a. Realizar a seleção de Administradores que par�ciparão do programa de auxílio, por meio de assistência técnica, aos empreendedores do segmento das
MPEs;

b. Realizar as ações previstas no Plano de Trabalho considerado no Anexo I deste instrumento;

c. Realizar as ações necessárias à replicação da metodologia do objeto deste instrumento, pelos mul�plicadores de conhecimentos formados, resultante
deste instrumento;

d. Avaliar os resultados das micro e pequenas empresas beneficiadas com o atendimento por Administradores par�cipantes das ações consideradas no
objeto deste instrumento; e

e. Emi�r cer�ficados aos par�cipantes das capacitações.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo deste ACORDO é de 12 (doze) meses, podendo ser aditado por prazo maior, a depender do julgamento entre os par�cipes. O presente
termo pode ser denunciado, sem ônus, por qualquer dos par�cipes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, com a suspensão automá�ca do ACORDO após
decorridos 30 (trinta) dias da data de aviso prévio.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA MODIFICAÇÃO

8.1. O presente instrumento poderá a qualquer tempo ser modificado, exceto quanto ao seu Objeto, ou ainda acrescido, mediante Termos Adi�vos,
desde que tal interesse seja manifestado, previamente e por escrito, por um dos par�cipes, devendo em qualquer caso haver a anuência da outra parte com a
alteração proposta.

9. CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

9.1. O presente Acordo poderá ser denunciado ou rescindido, de pleno direito, unilateralmente, no caso de infração a qualquer uma das cláusulas ou
condições nele es�puladas, a qualquer tempo, mediante no�ficação escrita ao outro par�cipe, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias

9.2. Eventual denúncia ou rescisão deste Acordo não prejudicará o cumprimento do objeto dos instrumentos específicos dele decorrentes e que já
tenham sua execução iniciada, os quais manterão seu curso normal até o final de seu prazo de vigência, de acordo com os planos de trabalhos, permanecendo
os par�cipes �tulares dos respec�vos direitos e obrigações.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.1. O presente Acordo não gera obrigação pecuniária, sendo celebrado a �tulo gratuito, não implicando compromissos financeiros, indenizações ou
transferências de recursos entre os par�cipes.

10.2. As despesas necessárias à consecução do objeto acordado serão de responsabilidade de cada par�cipe no âmbito de sua atuação

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PESSOAL

11.1. O pessoal envolvido na execução deste instrumento guardará seu vínculo e subordinação com o respec�vo par�cipe, a quem compe�rá as
responsabilidades decorrentes, incluindo obrigações trabalhistas e tributárias.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO

12.1. A execução dos planos de trabalhos que comporão o Objeto deste instrumento serão acompanhados pelos coordenadores e
grupo técnico composto por representantes indicados pelos par�cipes.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1. Cabe ao CFA a publicação do extrato do presente Acordo de Cooperação Técnica e seus respec�vos termos adi�vos no Diário Oficial da União,
conforme dispõe o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

14.1. Os Par�cipes compar�lharão a propriedade intelectual dos bens e serviços produzidos ou desenvolvidos no âmbito deste instrumento,
respeitadas eventuais limitações definidas em instrumentos específicos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES E PRESERVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

15.1. As comunicações rela�vas ao presente Acordo serão consideradas regularmente entregues por o�cio, por correio eletrônico, ou mediante o
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN).

15.2. Os par�cipes devem assegurar a propriedade intelectual e os direitos autorais dos conteúdos disponibilizados em cursos, programas ou qualquer
material de divulgação técnica ou ins�tucional u�lizados nas ações previstas neste Acordo.

15.3. Fica assegurado ao CFA e ao BB o direito de elaborar informa�vos, providenciar treinamentos ou promover campanhas publicitárias de
abrangência nacional ou local visando divulgar o ACORDO ora celebrado, mediante concordância expressa, de forma e maneira a atender à estratégia de
comunicação de ambas os par�cipes.

15.4. A u�lização indevida e não autorizada de toda e qualquer marca do CFA e do BB causará suspensão imediata do ACORDO, sem prejuízo da adoção
de outras medidas para reparação dos danos causados.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos e as dúvidas porventura existentes serão dirimidos mediante entendimentos entre os par�cipes, formalizados por meio de
correspondência.

16.2. Os casos omissos deste Acordo serão resolvidos conforme os preceitos de direito público, aplicando-lhes, suple�vamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.



16.3. Este ACORDO estabelece o acordo defini�vo entre os par�cipes a respeito do seu objeto

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. As causas e conflitos oriundos do presente Acordo serão subme�das à conciliação e à mediação, e, só após, se persis�r o impasse, subme�dos à
Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. E, por estarem assim ajustados, os signatários firmam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual
teor e forma, para todos os fins de direito.

E, por estarem justas e acordadas entre os par�cipes as condições deste Acordo de Cooperação Técnica, foi o presente assinado eletronicamente pelos
par�cipes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais em juízo e fora dele.

 

LUIZ CLAUDIO BATISTA
Diretor de Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil

Adm. MAURO KREUZ
Presidente do Conselho Federal de Administração

CRA-SP nº 85.872

TESTEMUNHAS

Nome: Cláudia de Salles Stadtlober

CRA-RS nº 16577

CPF: 571.230.120-20

Marcelo dos Santos Lima

CPF:

 

 

ANEXO I  DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 29/2019/CFA 

 

 

PLANO DE TRABALHO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 29/2019/CFA - PROCESSO Nº 476900.003557/2019-17

 

1. DESCRIÇÃO

 

1.1 OBJETO

 

O presente plano de trabalho define o conjunto de ações a serem executadas no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 29/2019/CFA – Processo SEI nº
476900.003557/2019-17 -, entre  o CFA e o Banco do Brasil S/A, envolvendo suas respec�vas unidades e departamentos e outras en�dades congêneres, na
realização de ações des�nadas a promoção de integração de ações com o propósito de oportunizar a qualificação de Administradores, em dia com suas
obrigações junto ao CRA, no sen�do de oferecer orientação técnica de acordo com as necessidades específicas dos empreendedores do segmento de
microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas, para desenvolvimento dos seus negócios.

 

1.2 JUSTIFICATIVA

 

Há no Brasil atualmente quase 7 milhões de Microempreendedores Individuais (MEI) e 5 milhões de Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) e,
como na maioria dos países, as micro e pequenas empresas desempenham papel de extrema importância no cenário econômico como fomentadoras de
emprego e renda. Segundo dados da RAIS do Ministério do Trabalho, em 2015, 47,6% dos empregos formais do Brasil estavam nas Micro e Pequenas Empresas.
Nessa perspec�va, um dos pilares de atuação do governo federal brasileiro para os próximos anos é a concentração sobre medidas de es�mulo à
compe��vidade e promoção do desenvolvimento sustentado dos pequenos negócios no País, focalizando a geração de competências e capacidades inova�vas,
empreendedoras e compe��vas.

 

É fundamental a realização de ar�culação de toda a Administração Pública (Execu�vo, Judiciário e Legisla�vo), com as demais esferas de governo, estadual e
municipal, e en�dades parceiras, em torno dos seguintes obje�vos centrais ou estratégicos:

Redução do peso da burocracia sobre as empresas, principalmente sobre as MPE, como forma de facilitar a vida dos empreendedores brasileiros;

Aumento da lucra�vidade das MPEs, como forma de aumentar a geração de empregos e renda na economia brasileira.

 

Na prá�ca, a en�dades parceiras apoiam ações concretas que contribuam para:

A redução do custo para abertura e baixa de empresas;

A redução do peso das exigências do Estado sobre as MPE;

O aumento da produção das MPEs com redução de custos; e

O aumento da capacidade de vendas das MPEs e de gestão.

 

A importância da realização da con�nuidade do processo de capacitação de Administradores se coaduna com as diretrizes do CFA e do Banco do Brasil S/A, no
tocante a tornar possível a melhoria no processo de gestão das empresas, pois, segundo o IBGE, quase 50% das MPEs fecham as portas no segundo ano de
a�vidade e a principal razão desse fracasso está relacionada a inadequada prá�ca de gestão desses negócios.

Ao longo de sua existência das duas en�dades parcerias houve engajamento para a prestação de apoio e promoção do desenvolvimento da sociedade.

As MPEs têm caracterís�cas próprias e com fenômenos limitadores de sua longevidade e aumentar cada vez mais o número de Administradores capacitados em
gestão empresarial das MPEs vai possibilitar que estes sejam regeneradores de um dos nichos mais importantes e compe��vos da economia nacional.

                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



1.3 PÚBLICOS ALVOS

Administradores Registrados nos Conselhos Regionais de Administração par�cipantes do Programa de Capacitação e de Formação de Mul�plicadores de
Conhecimentos em MPEs;

 Empresários e empregados de Micro e Pequenas Empresas atendidos pelo Programa.

 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS

Capacitação e cer�ficação de              361 (trezentos e sessenta e um) Administradores concluintes das fases 2015 (1ª), 2017 (2ª) e 2018 (3ª) do “Programa de
Capacitação e Formação de Mul�plicação de Conhecimento em Micro e Pequenas Empresas”, ministrado pela Fundação Ins�tuto de Administração – FIA,
em situação regular junto ao CRA onde se encontram registrados;

Aumento da capacidade de gestão, de produção e de vendas nas MPEs atendidas pelos Administradores/Consultores par�cipantes do Programa.

 

1.5 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Será estabelecido pelo CFA e o Banco do Brasil, o teor do ques�onário de averiguação de eficácia das capacitações e interações a serem implementadas nas
condições do Acordo de Cooperação Técnica nº Nº 29/2019/CFA – SEI nº (0393265).

 

Indicadores de Desempenho:

 

Número de Administradores que concluíram o curso de capacitação;

Número de MPEs atendidas;

Índice de sa�sfação dos Administradores capacitados; e

Índice de sa�sfação das MPEs atendidas.

 

1.6 VIGÊNCIA

O tempo total previsto para cumprimento do objeto do acordo é de 24 (vinte e quatro) meses.

 

1.7 REUNIÕES DE MONITORAMENTO

Para a boa condução das a�vidades do projeto, reuniões sistemá�cas deverão ocorrer com a periodicidade média de 30 (trinta) dias, podendo ocorrer
extraordinariamente a depender da urgência ou necessidade.

 

2. PLANO DE APLICAÇÃO

O presente instrumento não prevê transferência de recursos financeiros entre os Par�cipes.

 

As despesas necessárias à consecução do objeto deste Instrumento serão assumidas pelos par�cipes, dentro dos limites de suas respec�vas atribuições, não
podendo os par�cipes nada exigir um do outro.

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

 

CFA: Câmara de Formação Profissional:

              Sueli Cris�na Rodrigues de Moraes – suelicris�na@cfa.org.br (61) 3218-1809

              Gilmar Teixeira da Silveira gilmar@cfa.org.br (61) 3218-1846

 

BANCO DO BRASIL: Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
 Divisão de Parcerias e Nichos

 

Luiz Carlos Ba�sta – Diretor – luizclaudioba�sta@bb.com.br

Marcelo Henrique Gomes da Silva – Gerente Execu�vo - marcelo.gomes@bb.com.br

Marcelo dos Santos Lima – Gerente de Divisão – limams@bb.com.br

Marcelo Almeida Carvalho Cabral – Gerente de Divisão - marcelocabral@bb.com.br

Amanda de Souza Ferreira – Assessora - amanda@bb.com.br

 

4. CRONOGRAMA DETALHADO

 

Continuação do ANEXO I – Cronograma Detalhado - Plano de Trabalho ACT – Nº 29/2019/CFa/banco do brasil s/a

METAS 2019 2020

CFA/BANCO DO BRASIL 1 2 345 67 8 910 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

mailto:suelicristina@cfa.org.br
mailto:gilmar@cfa.org.br
mailto:luizclaudiobatista@bb.com.br
mailto:limams@bb.com.br


Meta 1: Implementação do Projeto Piloto.               x    x   x   x   x   x   x   x      

Etapa 1: Elaborar plano de ação para a execução do projeto piloto (cronograma e matriz de
responsabilidades).            x             

 

Continuação do ANEXO I – Cronograma Detalhado - Plano de Trabalho ACT – Nº 29/2019/CFa/banco do brasil s/a

METAS 2019 2020

BANCO DO BRASIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

Meta 2: Elaboração do conteúdo programático dos encontros referente às soluções financeiras.            x             

Etapa 1: Elaborar o conteúdo programático.            x             

 

Continuação do ANEXO I – Cronograma Detalhado - Plano de Trabalho ACT – Nº 29/2019/CFa/banco do brasil s/a 

METAS 2020 2021

CFA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 23456 78910 1

Meta 3: Convocação da Rede de Administradores Consultores em MPEs x                       

Etapa 1: Elaborar o Plano de Comunicação (campanha – arte – peças para
divulgação do projeto  e gravação de vídeos). x                       

Etapa 2: Promover a divulgação do curso. x x x                     

Etapa 3: enviar convite para os Administradores Consultores em MPEs,
apresentando o escopo da capacitação e conteúdo programático. x x x                     

Etapa 4: efetivar as inscrições dos Administradores.  x x                     

 

Continuação do ANEXO I – Cronograma Detalhado - Plano de Trabalho ACT – Nº 29/2019/CFa/banco do brasil s/a

METAS 2020 2021

CFA 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 34 567 89 10 11 12

Meta 5: Inscrições dos Administradores x                        

Etapa 1: Elaborar sistema de gerenciamento de inscrições de Administradores
para participação nos cursos. x                        

Etapa 2: Enviar peças de divulgação do curso para os CRAs que receberão o
curso. x x x                      

Etapa 3: Enviar convite para os Administradores Consultores em MPEs,
apresentando o escopo da capacitação e conteúdo programático. x x x                      

Etapa 4: Validar e publicar a lista de Administradores habilitados para
participação no sorteio.  x x                      

 



Continuação do ANEXO I – Cronograma Detalhado - Plano de Trabalho ACT – Nº 29/2019/CFa/banco do brasil s/a

METAS 2020 2021

CFA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 56 789 10 11 12

Meta 5: Parceria junto aos CRAs            x             

Etapa 1: Estabelecer parceria junto aos CRAs do DF, AL, BA, CE, GO, MA,
MS, MT, PA, PI, RJ, RR, SE, SC e SP, considerando o escopo do ACT nº 29.            x             

Etapa 2: Enviar peças de divulgação do curso para os CRAs que receberão o
curso.             x x x x xx       

Etapa 3: Aplicar questionário de satisfação dos Administradores concluintes do
curso.              x x          

 

Continuação do ANEXO I – Cronograma Detalhado - Plano de Trabalho ACT – Nº 29/2019/CFa/banco do brasil s/a

METAS 2020 2021

CFA/BANCO DO BRASIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 789 10 11 12

Meta 6: Orientação técnica para empreendedores do segmento de
micro empreendedores individuais e micro e pequenas empresas.              x x          

Etapa 1: encontro voltado para os Administradores concluintes do
Programa de Capacitação e de Formação de Conhecimentos em MPEs.

Projeto piloto a ser realizado em São Paulo/SP.
             x           

Etapa 2: 2º encontro.

Projeto piloto a ser realizado em Brasília/DF.
              x          

Etapa 3: Aplicar questionário de satisfação dos Administradores
concluintes do curso.              x x          

 

Continuação do ANEXO I – Cronograma Detalhado - Plano de Trabalho ACT – Nº 29/2019/CFa/banco do brasil s/a

METAS 2020 2021

CFA/BANCO DO BRASIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12

Meta 7: Monitoramento do Projeto Piloto                   x      

Etapa 1: Realizar reuniões de ponto de controle a cada 30 dias entre os
representantes do CFA e do Banco do Brasil             x x x x x x x      

Etapa 2: Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento do
curso – compilação das principais informações e indicadores (avaliação
da eficácia da ação).

               x   x      

 

 

Continuação do ANEXO I – Cronograma Detalhado - Plano de Trabalho ACT – Nº 29/2019/CFa/banco do brasil s/a

METAS 2020 2021



CFA/BANCO DO BRASIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12

Meta 8: Orientação técnica em gerenciamento, nos campos da
Administração, para Administradores do Banco do Brasil.             x x x x x x       

Etapa 1: Elaborar o perfil do funcionário público-alvo, considerando
àqueles que são Administradores e possuem registro no CRA e o
conteúdo programático do curso.

       x x x               

Etapa 2: Elaborar o Plano de Ação para a implementação do curso.           x x             

Etapa 3: Aplicar questionário de satisfação dos Administradores
concluintes do curso.                  x x      

Etapa 4: Estudo de Capacitação / Certificação para os demais
funcionários do BB com foco na qualificação para prestação de
Consultoria às MPEs.

                    x    
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