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PLANO DE AÇÃO MACRO 2016 

GRUPO DE ESTUDOS TEMÁTICOS – GET CONSULTORIA 

 

Março de 2016 

 
PRODUTO(:    PROGRAMA:  

 
Programa GET Consultoria 2016 
 
 

PROJETO(S):  

 
O Programa GET Consultoria 2016 será desenvolvido por Temas. Serão trabalhados cinco Temas no ano 
de 2016. Cada Tema considerado um Projeto, conforme a seguir: 
 

1) Gestão de Consultorias: Administração à distância; 
2) Gestão de Pessoas: Administração do patrimônio humano nos negócios; 
3) Gestão Econômica / Financeira: Administração por resultado; 
4) Gestão Comercial: Administração de marketing e vendas com foco no cliente; 

5) Gestão da Organização: Administração Geral Corporativa. 
 
Caso haja espaço incluiremos de um a três Temas / Projetos em 2016:  

1) Gestão de Materiais: Administração de suprimentos e logística integrada; 
2) Gestão da Produção: Administração da produção integrada; 
3) Gestão de Projetos: Administração de melhorias e mudanças. 

 
 

 SERVIÇO(S):  

Os produtos e serviços serão desenvolvidos e gerados por Tema, de dois em dois meses, período em que o 
grupo estará abordando e discutindo matérias sobre o Tema e deverá ser gerado, obrigatoriamente, para 
cada Tema, pelo menos: 
 

 Uma Palestra ou um Workshop ou uma Mesa Redonda;  

 E um Artigo ou uma Entrevista a ser publicada no CRA-MG, CFA, mídia geral e mídia específica / 
técnica. 

 
Os produtos e serviços versarão sobre projetos e programas específicos, trabalhos, estudos, pesquisas e 
casos de sucesso relacionados a uma ou mais matérias do Tema.  
 
Exemplo de matérias do Tema Gestão de Pessoas: Recrutamento e Seleção, Coaching, Hunting, 
Outplacement, Cargos e Salários, Avaliação de Desempenho, Treinamento e Desenvolvimento, Pesquisa 
de Clima, Saúde e Segurança, Turnover, Relações Sindicais, dentre outras.  
 

 

OBJETIVO(S):  

Conhecer, debater, compartilhar, divulgar e promover a função Consultoria Empresarial em suas diversas 
especializações, exclusivamente sob a ótica da Administração de Empresas, visando: 
 
a Ampliar os conhecimentos dos administradores e tecnólogos em consultoria, bem como possibilitar suas 

atuações nas respectivas especialidades da administração; 

b Reciclar e fortalecer os próprios membros do GET Consultoria, bem como estreitar seus laços com outras 
instituições e profissionais afins; 

c Fortalecer a imagem do CRA-MG, das empresas de consultoria inscritas no CRA-MG e dos 
administradores consultores junto ao mercado corporativo empresarial; 

 

Responsável: 
 

Alexandre Péret 
 



PLANO DE ACAO MACRO GET CONSULTORIA 2016.doc 

 

d Conscientizar o mercado empresarial quanto a importância da realização de consultorias profissionais 
nas seus diversas especializações da administração de empresas, por meio da divulgação de conceitos, 
metodologias, tecnologias, projetos, pesquisas e estudos; 

e Aproximar o CRA-MG de instituições profissionais com reconhecidas competências em estudos e 
pesquisas de consultoria nas diversas especializações da administração de empresas; 

f Possibilitar intercâmbios entre administradores consultores e empresas que acreditam na consultoria 
como recurso para solução de problemas e melhoria contínua de seus processos. 

 
META(S):  

Gerar e divulgar os produtos e serviços dos Projetos com os seguintes indicadores de desempenho: 

a) Palestras, Workshops e Mesas Redondas: Audiência - no mínimo 70% da capacidade do auditório do 
CRA-MG, por Tema de forma direta presencial, com avaliações positivas de no mínimo 70 % dos 
participantes, obedecendo ao prazo estabelecido no cronograma definido neste documento. 

b) Artigos e Entrevistas para todos os administradores inscritos no CRA-MG de forma indireta através dos 
meios de comunicação do CRA-MG, obedecendo ao prazo estabelecido no cronograma definido neste 
documento. 

 
 

 
 

EXECUTORES: ENTIDADES ENVOLVIDAS: 

Equipe do Cra-MG e membros do GET 
Consultoria. 

CRA-MG e outras a serem envolvidas de 
acordo com cada Projeto. 

 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            
 

1) Gestão de Consultorias: Administração à distância; 

2) Gestão de Pessoas: Administração do patrimônio humano nos negócios; 

3) Gestão Econômica / Financeira: Administração por resultado; 

4) Gestão Comercial: Administração de marketing e vendas com foco no cliente; 

5) Gestão da Organização: Administração Geral Corporativa. 

  
 
 
 
 

ESTIMATIVA DE CUSTOS: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Todos os Projetos serão trabalhados a 
custo zero, ou seja, não haverá custo para 
as ações de planejamento, 
desenvolvimento e execução.  

Em caso de eventuais gastos o 
Coordenador do GET, previamente e após 
alinhamento com toda sua equipe, levará 
ao conhecimento da direção do CRA-MG  
para análise. No caso de aprovação haverá 
um controle específico com demonstração 
do orçamento, gastos e comprovantes, 
obedecendo às respectivas normas internas 
e legislações aplicáveis. 

Serão utilizados a estrutura física e os 
recursos habituais de apoio e suporte do 
CRA-MG aos GETs em relação aos 
produtos e serviços relacionados neste 
documento.  

Dentro do Programa Orçamentário do 
CRA-MG para 2016. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS:  

Foram desenvolvidas as seguintes ações: 
 
a) A meta do 1º. Projeto / Tema - Gestão de Consultorias: Administração à distância foi alcançada com a 

realização da Mesa Redonda e divulgação do artigo do Jordan Nassif no site do CRA-MG: Consultoria na 
era da conectividade; 
 

b) Projeto Gestão de Pessoas: Administração do patrimônio humano nos negócios: negociações 
preliminares para realização de palestra e aprovação do GET em relação ao palestrante, título e conteúdo 
da palestra; 

 

c) Projeto Gestão Econômica / Financeira - Administração por resultado: negociações preliminares para 
realização de palestra e aprovação do GET em relação ao palestrante, título e conteúdo da palestra.  

 

 
 

AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO:  

 
Estão em desenvolvimento as ações referentes aos Projetos Gestão de Pessoas e Gestão Econômica / 
Financeira: aprovação da diretoria do CRA-MG em relação ao palestrante, título e conteúdo da palestra.  

. 
 
 

AÇÕES A DESENVOLVER:  

Deverão ser desenvolvidas as seguintes ações: 
 
a) Palestras referentes aos Projetos  Gestão de Pessoas e Gestão Econômica / Financeira: Repasse da 

organização para o CRA-MG providenciar estruturação e divulgação; Execução dos eventos; 
 

b) Planejamento, estruturação, desenvolvimento e execução dos demais Projetos.   
 


