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APRESENTAÇÃO

Uma das ferramentas da Administração é o planejamento. Muitas coisas podem ser
feitas sem o planejamento, certamente a maioria delas não chega ao final. As que chegam
percorrem o caminho mais arriscado, penoso, custoso e lento. Os empreendimentos, de
qualquer natureza, quando precedidos de planejamento tendem a reduzir muito os riscos, os
envolvidos sofrem menos com as angustias e retrabalhos, o investimento em recursos
financeiros e humanos são mensurados e controlados e com isso tem-se uma previsibilidade
de início, desenvolvimento e término do projeto.
Esta é a premissa do nosso planejamento estratégico 2018-2020, revisado em 2019
para alinhar as mudanças táticas e técnicas às metas estabelecidas pela Plenária do CRA-AM
em harmonia com as diretrizes estratégicas do Conselho Federal de Administração.
Quero dizer da alegria compartilhada com os conselheiros e colaboradores do CRAAM, em especial a Adm. Ana Flávia Moraes Moraes – consultora voluntária deste
planejamento estratégico, por termos juntos escrito, publicado e materializado o Planejamento
Estratégico do Conselho Regional de Administração do Amazonas para a gestão 2017-2020,
em ato contínuo, como meta deste documento, a atualização do Plano de Cargos e Salários
dos servidores deste Regional.
Cada Conselheiro, seja presidente, diretor ou membro de comissão tem meios de fazer
o melhor pela profissão, e esse melhor está acontecendo com a observância do Planejamento
Estratégico e a dedicação profissional dos servidores do CRA-AM. Estes não são
coadjuvantes, ao contrário, são protagonistas de uma renovação fundamentada na valorização
de suas habilidades e competência, potencializando e investindo e seus talentos para assim,
prestar o melhor serviço.
Esta ferramenta não é uma “camisa de força” para a gestão, é um “GPS” no qual inserimos o
porto de partida, cientes que no caminho talvez seja preciso mudar a rota, mas não alterar o
destino de chegada.
Abraço e gratidão.

Adm. Inácio Guedes Borges
Presidente do CRA-AM
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1 REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Considerando a importância do Planejamento Estratégico (PE), o mesmo deve ser
revisado e atualizado em intervalos planejados. Revisar o Planejamento Estratégico é tão
importante quanto a sua elaboração. Deve-se fazer uma revisão para tornar possível redefinir
cenários e caminhos.
O processo de revisão do PE é projetado para que a gestão faça um balanço do
progresso organizacional, assegurando que os objetivos e metas reflitam as prioridades da
instituição.
A presente revisão do PE do CRA-AM para 2020 é fruto de uma construção coletiva,
agregando conhecimento de Conselheiros e funcionários.

1.1 Aspectos metodológicos
A revisão do Planejamento Estratégico do CRA-AM para 2020 teve como princípio a
participação de Conselheiros e todos os profissionais que constituem o quadro funcional da
Autarquia.
O trabalho para se alcançar a revisão do PE deu-se em dois momentos distintos, a
saber:
a) Reunião 1: Apresentação dos resultados obtidos no primeiro ano de implantação
do PE (2018/2019); Realização do diagnóstico organizacional tomando-se como
referência a Matriz SWOT, e Revisão do Mapa Estratégico 2018-2020.
b) Reunião 2: Elaboração dos Planos de Ação para 2020 a partir do Mapa Estratégico.

1.2 Produtos da revisão do Planejamento Estratégico
As reuniões para revisão do Planejamento Estratégico do CRA-AM para o ano de
2020 geraram como produtos:
a) Revisão do Diagnóstico dos ambientes interno e externo;
b) Revisão do Mapa Estratégico, e
c) Elaboração dos Planos de Ação para 2020.

“Só alcança o sucesso quem planeja o caminho e age estrategicamente”
Robert Ambers
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2 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
As diretrizes estratégicas são definidas pela Missão, Visão e Valores da organização.
São essenciais à implantação da gestão estratégica, pois permite planejar de forma sintonizada
com o negócio e criar condições para as ações proativas.

2.1 Missão
A Missão é o propósito da organização. É a razão de ser do próprio negócio, o que e
para quem se propõe.
A Missão do CRA-AM encontra-se assim definida:

“Promover a Ciência da
Administração valorizando
as competências
profissionais, a
sustentabilidade das
organizações e o
desenvolvimento do país”

2.1.2 Visão
A Visão é a descrição do futuro desejado para a organização. É a situação em que a
organização deseja chegar dentro de um determinado período de tempo, rumo a metas e a
conquistas.
A Visão do CRA-AM encontra-se assim definida:

“Ser uma entidade
reconhecida pelos
profissionais de
Administração, pelas
organizações e pela
sociedade, como entidade de
referência nos campos da
Administração”
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2.1.3 Valores
Valores são os princípios e crenças que servem como parâmetros para os critérios que
definem comportamentos, atitudes e decisões de todas as pessoas que compõem a
organização.
Os Valores do CRA-AM encontram-se assim declarados:

Ética
Competência
Inovação
Valorização da profissão
Participação

“Sucesso é conhecimento aplicado com planejamento e estratégia”
Guilherme Machado
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3 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
O Diagnóstico Organizacional permite entender a realidade do negócio; identificar
pontos fortes e fraquezas; definir ameaças e oportunidades, e estabelecer planos de ação que
favoreçam o alcance dos resultados desejados.
O Diagnóstico do CRA-AM foi realizado a partir da Análise SWOT, produto de uma
discussão coletiva, tendo como base o material produzido no Planejamento Estratégico para
2018 a 2020.
Os resultados do Diagnóstico estão descritos no Quadro 1 a seguir.
Quadro 1: Diagnóstico dos ambientes interno e externo – Análise SWOT
AMBIENTE INTERNO
Pontos fortes
Pontos fracos
 Diretoria executiva e funcionários focados em resultados;

Poucos Fiscais;
 Cumprimento das obrigações de pagamentos;

Ausência de Manual de Procedimentos internos;
 Parcerias com outras instituições;

Cadastro com inconsistência nas informações;
 Investimento em Tecnologia (hardware e software);

Alcance restrito das ações do CRA no interior do
Amazonas;
 Promoção de eventos e capacitações direcionados aos
profissionais e estudantes;

Ausência de informação sobre os profissionais
registrados que estão no mercado;
 Representação do CRA-AM em Parintins, Itacoatiara e
municípios vizinhos;

Capacitação (técnica e comportamental) de
Conselheiros e funcionários;
 Equipe de funcionários coesa e receptiva às mudanças;

Baixa participação de alguns Conselheiros nas
 Projetos para integração de profissionais e estudantes junto
ações do CRA-AM;
ao CRA-AM;

Acessibilidade para portadores de necessidades
 Canais de relacionamento (site e mídias sociais);
especiais (físico e web);
 Uso de ferramentas tecnológicas nos eventos.

Estrutura física/Layout.

Formalização de cooperação técnica com IES
AMBIENTE EXTERNO
Oportunidades
Ameaças

Aumento da oferta de cursos de Administração

Desvalorização do profissional de Administração
(bacharelado, tecnólogo e técnico);
no mercado de trabalho;

Aumento da demanda por profissionais de

Profissionais com baixa qualificação;
Administração;

Concorrência com profissionais de outras áreas;

Grande número de empresas existentes para inserir o

Ausência de Mestrado e Doutorado em
profissional de Administração;
Administração no Amazonas;

Aumento da procura por registro profissional (capital

Inadimplência;
e interior);

Solicitações de cancelamentos e licenças;

Maior representatividade do CRA-AM nos órgãos

PEC 108;
governamentais e de classe;

Falta de interesse do profissional em buscar

Abertura de novos campos de atuação do
informação sobre o CRA-AM;
Administrador/Empreendedor/Perito/Consultor

Profissionais resistentes à tecnologia;
Público/Consultor MPEs;

Serviço de internet.

Interesse de entidades públicas e privadas em firmar
parcerias com o CRA-AM;

Aumento da demanda por estagiários de
Administração;

Aumento das interações via canais digitais de
comunicação;

Fomento às Startups.
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4 MAPA ESTRATÉGICO
O Mapa Estratégico, adaptado da metodologia Balanced Scorecard (BSC), representa
graficamente o planejamento e traz clareza sobre o futuro desejado. Por ser simples, enxuto e
direto, é fácil compreendê-lo, facilitando o compartilhamento do mesmo com todos os
profissionais envolvidos.
O Mapa Estratégico define objetivos para 5 perspectivas do negócio: stakeholders;
financeiro;

processos

internos;

conhecimento,

inovação

e

desenvolvimento;

sustentabilidade.

“Primeiro você tem que ter certeza do que quer. Depois, criar um plano
estratégico para atingir a sua missão”.
Nayara de Melo

e
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MISSÃO

VISÃO

Promover a Ciência da Administração valorizando as competências
profissionais, a sustentabilidade das organizações e o
desenvolvimento do país.
VALORES

Ser uma entidade reconhecida pela sociedade, capaz
de assegurar a atuação plena dos profissionais de
Administração.

PROCESSOS
INTERNOS

FINANCEIRO

STAKEHOLDERS

Ética; Competência; Inovação; Valorização da profissão e Participação.

Ampliar as parcerias/relacionamento
com instituições públicas e privadas

Apoiar Startups

Capacitar Conselheiros e funcionários

Fortalecer o relacionamento com a
sociedade

Inscrever em Divida Ativa os débitos a
partir do exercício corrente

Implantar Manuais de Procedimentos
no CRA-AM
Monitorar o planejamento estratégico

Recuperar os ativos dos
Administradores inadimplentes (2015 a
2018)

Implantar o Programa 5S

Aumentar o número de profissionais
registrados

SUSTENTABILIDADE

CONHECIMENTO, INOVAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

Assegurar o acompanhamento dos
procedimentos licitatórios

Ampliar eventos direcionados à
Administração

Firmar posicionamento técnico frente às
questões inerentes à profissão (SUFRAMA,
BASA, IGM, GSAE)

Implantar sistema de gestão cadastral,
financeira e processos online
Possibilitar a realização de cursos de
capacitação presenciais e na
modalidade EaD

Melhorar a acessibilidade aos
portadores de necessidades especiais

Implantar a Revista Científica

Promover atividades voltadas à
qualidade de vida e sensibilização
socioambiental

Reduzir o uso de material descartável
Elaborar o Balanço Social e Ambiental
Promover o uso de energia fotovoltaica

15

5 INSUMOS ESTRATÉGICOS
Para o alcance dos objetivos que compõem os vetores presentes no Mapa Estratégico
do CRA-AM, foram definidos os Planos de Ação a seguir.

“O problema em nossas vidas não é a ausência de saber o que fazer, mas a
ausência de fazê-lo”.
Peter Drucker

16
Quadro 2: Plano de Ação do Vetor Stakeholders
Objetivo

Meta

Estratégia

Aumentar em 50% o n° de instituições
parceiras do Clube de Serviços

Prospectar parceiros para o Clube de
Serviços

Aumentar 25% o n° de visitas às IES

Agendar visitas/reuniões com a
Diretoria e/ou Coordenações de curso
das IES

Ampliar em 100% as ações de
responsabilidade social

Criar e implantar o Programa de
Responsabilidade Social e Ambiental

Formalizar todas as parcerias existentes e
aumentar em 40% o número de parceria
com as IES

Reunir com as instituições já parceiras
e visitas potenciais parceiras

Capacitar Conselheiros e
funcionários

Capacitar 70% dos Conselheiros e
funcionários

Oferecer, no mínimo, uma capacitação
bimestral

Apoiar Startups

Apoiar 100% das iniciativas de
promoção das Startups

Ampliar as
parcerias/relacionamento com
instituições públicas e privadas

Ampliar em 100% o conhecimento da
sociedade em relação ao IGM/GESAE

Fortalecer o relacionamento com a
sociedade
Aperfeiçoar em 100% as
ferramentas de comunicação
utilizadas

Ampliar em 100% as ações de
Responsabilidade Social do CRA-AM

Disponibilizar a infraestrutura e os
canais de comunicação do CRA-AM
Promover 1 evento para disseminar o
conceito de Startups

Promover eventos de disseminação do
IGM/GESAE

Maximizar o uso dos canais de
comunicação para divulgação das
campanhas institucionais e outras
campanhas
Criar e implantar o Programa de
Responsabilidade Social e Ambiental

Responsável

Indicador de desempenho

Diretoria de Formação Profissional e
Desenvolvimento Institucional e
Assessoria de Comunicação
Diretoria de Formação Profissional e
Desenvolvimento Institucional e
Assessoria de Comunicação

Total de contratos assinados /
Total de contratos planejados
x 100
Total de visitas realizadas /
Total de visitas planejadas x
100
Total de ações realizadas /
Total de ações planejadas x
100
Total de parcerias formalizadas
/ Total de parcerias previstas x
100

Diretoria executiva e funcionários
Diretoria de Formação Profissional e
Desenvolvimento Institucional e
Assessoria de Comunicação
Presidente; Diretoria Administrativa e
Financeira e Diretoria de Formação
Profissional e Desenvolvimento
Institucional
Diretoria de Formação Profissional e
Desenvolvimento Institucional e
Assessoria de Comunicação

Diretoria de Formação Profissional e
Desenvolvimento Institucional e
Assessoria de Comunicação

Diretoria executiva e Assessoria de
Comunicação

Diretoria executiva e funcionários

Total de capacitações
realizadas / Total de
capacitações previstas x 100
Total de iniciativas apoiadas /
Total de solicitações de apoio
x 100

CRONOGRAMA
2020
Janeiro a
Dezembro
Janeiro a
Novembro
Janeiro a
Dezembro
Janeiro a
Dezembro
Janeiro a
Dezembro

Janeiro a
Dezembro

Evento promovido
Total de eventos realizados /
Total de eventos previstos x
100
Total de participantes presentes
/ Total de participantes
esperados x 100
Total de ferramentas
aperfeiçoadas / Total de
ferramentas disponíveis x 100
Quantitativo de manifestações
registradas nos diversos canais
de comunicação
Total de ações realizadas /
Total de ações previstas x 100

Janeiro a
Dezembro

Janeiro a
Dezembro

Janeiro a
Dezembro
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Quadro 3: Plano de Ação do Vetor Financeiro
Indicador de
desempenho
Total de devedores
inscritos / Total de
devedores x 100

CRONOGRAMA
2020

Objetivo

Meta

Estratégia

Responsável

Inscrever em Dívida Ativa
os devedores a partir do
exercício corrente

Inscrever 100% dos
devedores a partir do
exercício corrente

Utilizar CADIN, e IEPTB

Diretoria Administrativa e
Financeira

Lançar campanhas de
pagamentos com
flexibilização de descontos e
benefícios como forma
atrativa.

Presidência; Assessoria
Jurídica; Diretoria
Administrativa Financeira e
Diretoria de Fiscalização e
Registro.

Total de ativos
recuperados / Total de
ativos x 100

Abril a Novembro

Investir em tecnologia
(IMPLANTA e BIG DATA)

Diretoria executiva e
Assessoria de TI

Total de investimento
realizado / Total de
investimento previsto
x 100

Janeiro a Dezembro

Recuperar os ativos dos
Administradores
inadimplentes (2015 a
2019)

Recuperação de 60% dos
ativos dos Administradores
inadimplentes (2015-2019)

Abril a Novembro

18
Quadro 4: Plano de Ação do Vetor Processos Internos
Objetivo

Meta

Estratégia

Responsável

Indicador de
desempenho

CRONOGRAMA
2020

Implantar Manuais de
Procedimentos no CRAAM

Elaborar o Manual
para a área de
Atendimento

Mapear os processos de
atendimento

Diretoria Administrativa e Financeira;
Diretoria de Fiscalização e Registro, e
Gerência

Manual implantado

Janeiro a Março

Monitorar o
planejamento estratégico
do CRA-A

Acompanhar a
execução de 100%
do PE do CRA-AM

Elaborar e cumprir
calendário de reuniões para
a apresentação dos
resultados e o que houver.

Diretoria executiva

Total de ações do PE
realizadas / Total de ações
do PE previstas x 100

Janeiro a
Dezembro

Assegurar o
acompanhamento dos
procedimentos
licitatórios

Implantar o Programa
5S

Aumentar o número de
profissionais registrados

Executar 100% dos
processos licitatórios

Implantar o
Programa 5S em
todas as áreas do
CRA-AM

Aumentar em 20% o
número de
profissionais
registrados

Utilizar as ferramentas
legais

Diretoria Administrativa Financeira e
Gerência

Realizar curso presencial
com toda a equipe de
funcionários e
Conselheiros

Diretoria executiva; Gerência e
Assessoria de Comunicação

Realizar auditorias internas

Diretoria executiva; Gerência e
Assessoria de Comunicação

Digitalizar processos em
geral

Diretoria executiva e funcionários

Dar continuidade no
Programa Conheça Seu
Conselho e CRA
Itinerante.

Diretoria de Fiscalização e Registro;
Diretoria de Formação Profissional e
Desenvolvimento Institucional e
Assessoria de Comunicação

Total de processos
licitatórios realizados /
Total de processos
licitatórios previstos x
100
Total de áreas implantadas
/ Total de áreas previstas
x 100
Total de participantes
presentes / Total de
participantes esperados x
100
Total de auditorias
realizadas / Total de
auditorias previstas x 100
Total de processos em
geral digitalizados / Total
de processos em geral
existentes x 100
Total de profissionais
registrados / Total de
formados x 100

Janeiro a
Dezembro

Janeiro a
Dezembro

Janeiro a
Dezembro
Janeiro a
Dezembro

Março a
Dezembro
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Quadro 5: Plano de Ação do Vetor Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento
Meta

Estratégia

Responsável

Indicador de
desempenho

CRONOGRAMA
2020

Promover, uma vez ao mês,
evento/curso especifico

Realizar uma edição por mês do Programa
Conexões ADM
Dar continuidade aos 4 eventos do
Calendário CRA-AM – (Encontro de
Mulheres/ECAD/Fórum de Gestão Pública
e XVIII Encontro de Administração

Diretoria de Formação
Profissional e
Desenvolvimento Institucional
e Assessoria de Comunicação

Total de eventos
realizados / Total de
eventos previstos x
100

Janeiro a
Novembro

Firmar parceria com uma
instituição que disponibilize
capacitação online/EaD

Pesquisar instituições que atendam a
demanda solicitada e firmar cooperação
técnica

Ofertar cursos presenciais a
pelo menos 2 municípios do
Amazonas, exceto Manaus

Identificar de necessidades por região

Presidente, Diretoria de
Formação Profissional e
Desenvolvimento Institucional
e Assessoria de Comunicação
Presidente, Diretoria de
Formação Profissional e
Desenvolvimento Institucional
e Assessoria de Comunicação

Total de cursos
realizados / Total de
cursos previstos x
100
Total de cursos
realizados / Total de
cursos previstos x
100

Firmar posicionamento
técnico frente às questões
inerentes à profissão
(SUFRAMA, BASA, IGM,
GSAE e outros)

Crescer em 10% o n° de
participações/apoio técnico

Ampliar relacionamento com Prefeituras e
órgãos públicos

Diretoria executiva

Total de
participações/ Total
de solicitações de
participação x 100

Janeiro a
Dezembro

Implantar sistema de gestão
cadastral, financeira e
processos online

Liberar 100% os serviços
online

Alinhar o banco de dados no site e liberar
acesso aos profissionais

Total de serviços
online liberados/
Total de serviços
existentes x 100

Janeiro a
Dezembro

Edição lançada

Janeiro a
Dezembro

Edital lançado

Abril

Objetivo

Ampliar eventos direcionados
à Administração

Possibilitar a realização de
cursos de capacitação
presenciais e na modalidade
EaD gratuitos

Firmar parcerias com instituições que já
possuem publicações de cunho cientifico
Implantar a Revista Científica

Lançar a 1ª edição da
Revista Científica
Lançar o Edital para participação de
profissionais

Diretoria executiva; Cadastro;
Recuperação de
Ativos/Cobrança e Assessoria
de Comunicação
Diretoria de Formação
Profissional e
Desenvolvimento Institucional
e Assessoria de Comunicação
Diretoria de Formação
Profissional e
Desenvolvimento Institucional
e Assessoria de Comunicação

Janeiro a
Dezembro

Março a
Novembro
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Quadro 6: Plano de Ação do Vetor Sustentabilidade
Meta

Estratégia

Responsável

Indicador de desempenho

CRONOGRAMA
2020

Melhorar a
acessibilidade aos
portadores de
necessidades especiais

Reforma e adaptação de
100% do prédio

Reforma estrutural
contemplando a construção
de rampas de acesso,
sinalização e instalação de
elevador.

Diretoria executiva e
Gerência

Total de áreas reformadas /
Total de áreas existentes x
100

Janeiro a
Dezembro

Reduzir o uso de
material descartável

Reduzir em 50% o uso de
copos descartáveis

Promover campanhas de
sensibilização interna

Diretoria executiva e
funcionários

Total de copos descartáveis
consumidos / Total de
copos descartáveis
disponibilizados x 100

Janeiro a
Dezembro

Promover o uso de
energia fotovoltaica

Instalar o sistema
fotovoltaico

Resgatar processo de
contratação e instalação do
sistema fotovoltaico

Sistema instalado

Janeiro a
Dezembro

Promover atividades
voltadas à qualidade de
vida e sensibilização
socioambiental

Promover, no mínimo, duas
vezes ao ano, atividades
voltadas à qualidade de vida
e sensibilização
socioambiental

Implantar calendário de
atividades

Total de atividades
realizadas / Total de
atividades previstas x 100

Janeiro a
Dezembro

Elaborar o Balanço
Social e Ambiental

Publicar o Balanço Social até
o encerramento da gestão
atual.

Elaborar o balanço social,
reunindo informações sobre
as atividades
Socioambientais
desenvolvidas

Balanço publicado

Dezembro

Objetivo

Diretoria Administrativa e
Financeira
Diretoria executiva e
Gerência
Diretoria de Formação
Profissional e
Desenvolvimento
Institucional e Assessoria de
Comunicação
Diretoria executiva,
Gerência e Assessoria de
Comunicação.

