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1. InTrodução

A metodologia denominada como Planejamento Estratégico, foi conceituada 

por Philip Kotler como sendo: “uma metodologia gerencial que permite 

estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de 

interação com o ambiente”. 

Neste cenário, a organização relaciona as etapas que incluem análise do 

ambiente, estabelecimento de uma diretriz organizacional (missão, visão, 

valores e objetivos), formulação da estratégia organizacional e o seu controle 

estratégico. 

Este trabalho foi realizado pela equipe de colaboradores do CRF/MG, tendo 

reunido-se em várias oportunidades para discutir todas as etapas do Plane-

jamento Estratégico, visando a sua implantação de forma participativa e 

definitiva. 

O planejamento estratégico aparece como uma ferramenta indispensável 

e decisiva na gestão das organizações ao possibilitar, de forma eficiente, o 

planejamento do seu futuro, das suas estratégias, dos métodos a serem imple-

mentados, sempre com a utilização de ferramentas adequadas a este trata-

mento. Não se trata, portanto, de uma medida adotada isoladamente por uma 

administração, pois demonstra, acima de tudo, a responsabilidade do gestor 

ao estabelecer as metas que possam permitir a sustentabilidade financeira e o 

desenvolvimento integrado das diversas unidades da organização. 

Neste trabalho, o CRF/MG espera:

 ∙ Conhecer e melhor utilizar os seus pontos fortes; 

 ∙ Conhecer e trabalhar as oportunidades de melhorias; 

 ∙ Conhecer e usufruir as oportunidades externas; 

 ∙ Conhecer e evitar as ameaças; 

 ∙ Ter um efetivo plano de trabalho; 

 ∙ Proporcionar maior segurança nas decisões tomadas pela direção, 
diminuindo a probabilidade de custos organizacionais desnecessários; 

 ∙ Disseminar e alinhar os objetivos de suas unidades e de seus colabora-
dores, obtendo comprometimento e motivação para atingir suas metas. 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais desenvolveu seu 
Planejamento Estratégico com base na metodologia do Balanced Scorecard 
(BSC), ou seja, Sistema de Gestão Estratégica. 

O BSC deve ser continuamente retroalimentado e o sistema de dissemi-
nação das informações na empresa deve ser efetivo e completo. Mesmo 
que as condições internas e externas não se alterem, uma reavaliação siste-
mática de objetivos e indicadores é aconselhável, visto que a manutenção 
do mesmo plano de ação durante longo período de tempo não provoca 
impactos favoráveis sobre a empresa, uma vez que seus objetivos passam a 
ser estáticos, o que pode redundar em consequências indesejáveis em termos 
de sua dinâmica de operação, de equipes, remuneração, alocação de recursos, 
planejamento, orçamento, feedback e aprendizagem estratégica.
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2. ESTruTura admInISTraTIVa CrF/mG

PLENÁRIO
12 Conselheiros efetivos e 3 suplentes

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CRF/MG

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
3 Conselheiros efetivos, exceto diretores

CÂMARAS TÉCNICAS
3 Conselheiros efetivos e 1 diretor

GERÊNCIAS EXECUTIVAS
Administrativa/Financeira e Técnica/Cientí�ca

SEÇÕES DO CRF/MG 
Sul (Pouso Alegre), Norte (Montes Claros), Leste (Governador Valadares), Triângulo (Uberlândia), Zona da Mata (Juiz de Fora) e Vale do Aço (Ipatinga)

ASSESSORIAS DA DIRETORIA
Ass. de Diretoria, Ass. Técnico Farmacêutico e Ass. Imprensa

CONTROLADORIA E AUDITORIA INTERNA

COMISSÕES ASSESSSORAS
Mínimo de 3 e máximo de 5 farmacêuticos 

GERÊNCIA
INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA
DO SERVIÇO

DE FISCALIZAÇÃO, 
ORIENTAÇÃO

E ÉTICA

GERÊNCIA
JURÍDICA

GERÊNCIA
DE SERVIÇOS

DE INSCRIÇÃO
E REGISTRO

GERÊNCIA
DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

GERÊNCIA
DE RECURSOS HUMANOS

GERÊNCIA
DE ORÇAMENTOS, FINANÇAS

E CONTABILIDADE

DIRETORIA
Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral e Tesoureiro
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3. ProPóSITo da EmPrESa

missão

 Zelar pela ética, qualificar, defender e servir a profissão farmacêutica, a fim 
de promover a sua valorização perante a sociedade, garantindo benefícios à 
saúde pública.

Visão 

 Servir de mediador na integração entre o profissional farmacêutico e a 
sociedade, promovendo o seu reconhecimento como agente acessível de 
saúde pública.

Valores
 ∙ Ética - Legalidade 

 ∙ Imparcialidade - Impessoalidade 

 ∙ Justiça - Moralidade 

 ∙ Transparência - Publicidade 

 ∙ Inovação – Eficiência

4. dIaGnóSTICo ESTraTéGICo

A finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os caminhos, cursos 
e programas de ação que devem ser seguidos para serem alcançados os 
objetivos, indicadores e metas estabelecidos. Numa empresa, a estratégia está 
relacionada à arte de utilizar, adequadamente, os recursos físicos, financeiros e 
humanos, tendo em vista a minimização dos problemas e a maximização das 
oportunidades. 

Para formulação das estratégias (um dos aspectos mais importantes no 
processo de elaboração do planejamento estratégico), devem-se considerar, 
inicialmente, três aspectos: 

 ∙ A empresa, com seus recursos, seus pontos fortes, suas oportunidades 
de melhoria, bem como sua missão, seus propósitos, objetivos, indicadores 
e metas; 

 ∙ O ambiente, com suas oportunidades e ameaças; 

 ∙ A integração entre a empresa e seu ambiente visando a melhor 
adequação possível. 

As estratégias são formuladas com base nos objetivos, indicadores e metas 
estabelecidos e respeitando a missão, os propósitos e a cultura da empresa. 

O processo de formulação de estratégias é um momento que exige elevada 
criatividade, forte sustentação, conhecimentos diversos e uma coragem 
decisória que pode afetar – para melhor ou para pior – os resultados da 
empresa, no curto, médio e, muitas vezes, no longo prazo.

4.1 análise externa: 

a. oportunidades 

 ∙ Incentivo a parcerias institucionais visando a integração da tecnologia da 
informação e dos sistemas informatizados; 

 ∙ Trabalho conjunto com administração pública, sociedade civil (ongs, 
associações, entidades, etc.) e instituições de ensino; 

 ∙ Adoção do planejamento estratégico como ferramenta gerencial perma-
nente; possibilidade de divulgação das ações institucionais. 
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b. ameaças 

 ∙ Pouco conhecimento da sociedade sobre a função e os serviços prestados 
pelo CRF/MG; 

 ∙ Falta de interesse dos profissionais registrados no Conselho em conhecer 
o sistema; 

 ∙ Falta de interação e intercâmbio de informações entre os CRFs 

 ∙ Falta de aproximação da Direção do Sistema CFF/CRF com o Poder 
Judiciário e Ministério Público; 

4.2 análise interna: 

a. Pontos fortes 

 ∙ Sustentabilidade patrimonial e financeira; 

 ∙ Sistema de tecnologia da informação que disponibiliza ferramentas para 
a melhoria da gestão; 

 ∙ Implantação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade; 

 ∙ Fiscalização distribuídas pelo interior do Estado; 

 ∙ Qualificação dos colaboradores; 

 ∙ Número de profissionais e empresas que compõem o sistema; 

b. oportunidades de melhoria 

 ∙ Maior envolvimento dos colaboradores nas ações desenvolvidas no 
Conselho; 

 ∙ Melhorar a comunicação interna; 

 ∙ Melhorar a divulgação do Sistema CRF/MG entre acadêmicos; 

 ∙ Disseminação da Visão e Missão pelos líderes da organização; 

 ∙ Definição e disseminação dos Valores Organizacionais; 

 ∙ Elaboração do Planejamento Estratégico; 

 ∙ Implementação de práticas que colaborem para o desenvolvimento 
sustentável;

 ∙ Implementação de programas internos de reciclagem, reutilização e 
reaproveitamento de materiais recicláveis; 

 ∙ Adequação de estrutura para atender as regras de desenvolvimento 
sustentável;

 ∙ Implementação de práticas de monitoramento e avaliação das ações da 
Câmara ou Plenário, definindo normativa adotando a obrigatoriedade de 
elaboração de relatórios de participação e com validação das ações empre-
endidas pelos conselheiros; 

 ∙ Implementação de práticas que visam avaliar a satisfação da sociedade 
e demais partes interessadas, realizando pesquisa com foco na avaliação 
da imagem do Conselho, os impactos da atuação em relação à sociedade; 

 ∙ Definição de políticas voltadas para o desenvolvimento, proteção e 
compartilhamento do conhecimento, buscando manter a qualidade e 
desempenho providos do conhecimento adquirido;

 ∙ Implementação de Processos de Gestão de Risco; 

 ∙ Criação de canal específico para divulgação das melhorias; 

 ∙ Promoção de benchmarking com organizações afim de formular indica-
dores comuns para serem usados como referencial comparativo;

 ∙ Revisão do Plano de Cargos, Salários e Carreira;

 ∙ Promoção de Pesquisa de Clima Organizacional.
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5. objETIVoS
 ∙ Promover a qualidade serviços prestados à categoria;

 ∙ Expandir e diversificar a cobertura dos serviços prestados; 

 ∙ Buscar o permanente desenvolvimento organizacional, tecnológico, 
científico e de recursos humanos;

 ∙ Obter o reconhecimento como empresa pública de excelência;

 ∙ Trabalhar com moralidade, legalidade e transparência;

 ∙ Divulgar e ampliar os serviços prestados à sociedade;

 ∙ Ser reconhecido como Conselho de defesa da sociedade;

 ∙ Intensificar a divulgação da legislação profissional, bem como dos 
trabalhos desenvolvidos;

 ∙ Solidificar a auto-sustentabilidade do CRF/MG;

 ∙ Desenvolver e prestar serviços voltados ao aperfeiçoamento da gestão;

 ∙ Promover a integração com as instituições de ensino;

 ∙ Fortalecer a imagem do CRF/MG perante os profissionais e a sociedade;

 ∙ Identificar as necessidades dos profissionais, objetivando a integração 
com o Conselho;

 ∙ Incrementar a formalização de convênios com demais órgãos;

 ∙ Maximizar resultados por meio do uso eficaz dos recursos físicos, 
humanos e financeiros, aperfeiçoando continuamente os processos, 
visando uma gestão interna eficaz;

 ∙ Desenvolver lideranças para a gestão de mudanças e inovação;

 ∙ Promover o desenvolvimento e a valorização das pessoas com foco em 
resultados;

 ∙ Promover a atração e retenção de talentos;

 ∙ Incrementar a gestão da tecnologia da informação, buscando a 
adequação da infraestrutura física, dos equipamentos e dos sistemas de 
informação e comunicação.

6. PlanEjamEnTo ESTraTéGICo 2019

Frente à estrutura desta autarquia federal, bem como as atividades vinculadas 
à assessoria técnica e de diretoria, o Planejamento Estratégico para o ano de 
2019 foi elaborado contemplando os projetos, objetivos, ações, metas e indica-
dores, conforme ANEXO 01.

O Plano de Metas do Planejamento Estratégico permite o estabelecimento de 
linhas de atuação e indicadores de desempenho gerenciais e institucionais 
que possibilitam a conexão entre o processo de planejamento e as ações 
propostas. 
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nEP. núClEo dE EduCação PErmanEnTE

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Semana do 
Farmacêutico

Semana voltada para a valorização 
profissional em comemoração ao Dia 
Nacional do Farmacêutico, celebrado no 
dia 20 de janeiro.

Valorização e 
capacitação 
do profissional 
farmacêutico.

Realizar uma semana de 
capacitações voltadas 
para as diversas áreas 
de atuação profissional 
em BH

Abrir 200 vagas de capacitação 
presencial 

Pesquisa de satisfação 
na área de acesso 
restrito no site do CRF/
MG.

Janeiro

Programa de 
Capacitações

Programa de capacitação aos 
farmacêuticos por meio de parcerias com 
laboratórios, instituições de ensino, dentre 
outras, nos diversos seguimentos da 
profissão.

Oferecer capacitação 
de qualidade aos 
farmacêuticos, 
buscando a valorização 
e qualificação 
profissional.

Realizar parceria com 
laboratórios, instituições 
de ensino, dentre 
outras, programando 
capacitações de 
interesse nas diversas 
regiões do estado.

Aumentar em cerca de 50% o 
número de capacitações oferecidas 
em relação ao ano de 2018, 
abrangendo outras regiões do 
Estado. Para minimizar custos, 
utilizaremos profissionais locais 
como instrutores.

Número de 
capacitações oferecidas 
por mês e pesquisa de 
satisfação na área de 
acesso restrito, no site 
do CRF/MG.

Janeiro a 
Novembro de 2019

Conselho 
Presente

Projeto criado para fazer com que 
a instituição fique mais perto dos 
farmacêuticos que não podem ir a Belo 
Horizonte, através de rodas de conversa 
itinerantes pelas cidades do interior com os 
diretores do CRF/MG.

Aproximar o CRF/MG 
dos demais profissionais 
do Estado, promovendo 
uma escuta ativa 
e efetiva sobre as 
demandas locais.

Percorrer as regiões 
escolhidas juntamente 
com a diretoria 

Realizar o projeto contemplando 
Triângulo Mineiro, Norte, Sul, 
Leste, Vale do Aço e Zona 
da Mata,atentando para a 
disponibilidade orçamentária e a 
viabilidade de conciliação com mais 
eventos nas regiões propostas.

Avaliação de reação 
dos participantes após 
o evento.

05 de abril e 12 de 
abril

Capacitação 
dos 
colaboradores 
do CrF/mG

Fortalecer o trabalho dos colaboradores do 
CRF/MG, conforme as demandas do setor 
de RH

Oferecer capacitação 
de qualidade aos 
colaboradores do CRF/
MG, proporcionando 
um melhor atendimento 
aos profissionais 
farmacêuticos do 
Estado.

Realizar, por meio das 
demandas do setor de 
Recursos Humanos.

Treinamentos na sede para todos os 
colaboradores. 4 capacitações em 
2019, oferecidas presencialmente na 
sede e online para os colaboradores 
do interior

Avaliação de reação 
dos participantes.

Março

Junho

Setembro

Dezembro

Campanha de 
Valorização 
Profissional – 
ampliação da 
TEIa

Campanha voltada para a valorização do 
profissional farmacêutico, ressaltando a sua 
importância no mercado de trabalho.

Implementar vídeos, 
dicas e parcerias 
voltadas para a 
carreira do profissional 
farmacêutico, além de 
parcerias com indústrias, 
laboratórios e redes 
de drogaras para 
divulgação de vagas.

Desenvolver um 
conceito de campanha 
inovador junto à 
Comunicação e ao 
Marketing, promovendo 
matérias voltadas ao 
mercado de trabalho.

Ampliação de divulgação de vagas 
em 50% no TEIA. Postagens mensais 
sobre dicas de carreira e um vídeo 
trimestral, nas redes sociais do CRF/
MG.

Número de vagas 
divulgadas e 
depoimentos dos 
usuários sobre o 
projeto.

Até maio de 2019
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

1º Congresso 
ou Seminário 
Mineiro Online

Evento online que favorece a disseminação 
do conhecimento por meio de palestras 
gravadas e disponibilizadas aos 
farmacêuticos no AVA.

Promover a 
disseminação de 
conhecimento ao 
maior número de 
farmacêuticos.

Desenvolver junto ao 
Departamento de TI 
as ações necessárias 
para a implementação. 
Posteriormente, montar 
uma programação 
científica e convidar 
os palestrantes 
para gravação das 
palestras e posterior 
disponibilização aos 
farmacêuticos.

Promover o 1º Congresso Mineiro 
Online, atingindo o maior número 
de farmacêuticos e possibilitando a 
disseminação do conhecimento no 
ambiente virtual.

Número de acessos na 
plataforma AVA. Junho

Educação à 
distância: aVa

Plataforma digital que possibilita a 
capacitação dos farmacêuticos, oferecendo 
cursos que auxiliem na melhora de sua 
atuação profissional.

Criar e disponibilizar, 
de forma gratuita, um 
sistema online que 
possibilite a capacitação 
profissional.

Desenvolver junto ao 
TI as ações necessárias 
para a implementação 
do AVA. Posteriormente, 
desenvolver junto às 
comissões assessoras 
e outros profissionais 
farmacêuticos, cursos 
e conteúdos técnicos 
para disponibilização na 
plataforma.

Desenvolver a Plataforma AVA para 
educação à distância até julho de 
2019.

Número de acesso e 
acompanhamento da 
plataforma AVA.

Até maio de 2019

dúvidas 
Técnicas

Canal de respostas às dúvidas técnicas dos 
farmacêuticos 

Atender a demanda dos 
profissionais

Promover informações 
técnicas coerentes com 
as legislações

Responder as dúvidas 
técnicas através de:

Telefone, email, fale 
conosco, chat.

Atender 100% das dúvidas técnicas 
recebidas

Número de dúvidas 
recebidas X número de 
dúvidas respondidas

Janeiro a 
dezembro de 2019

Contínuo

materiais 
Técnicos

Produção de materiais gerando 
informações técnicas de forma a agregar 
na rotina do farmacêutico

Oferecer ao 
farmacêutico material 
de qualidade e 
de credibilidade, 
relevante às práticas 
farmacêuticas.

Acompanhar o 
calendário de saúde 
da OMS e desenvolver 
informativos técnicos 
nas datas de relevância 
para Farmácia  
 
Desenvolver 
informativos técnicos a 
serem publicados nas 
mídias sociais e site de 
temas em evidência no 
momento;

Produção mínima de 2 informativos 
técnicos mensais nas mídias sociais 
e site

Número de 
informativos mensais 
publicados

A partir de 
fevereiro de 2019

02 informes/mes
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Suporte 
release

Subsidiar tecnicamente o setor de 
Comunicação em matérias a serem 
disparadas para a imprensa

Garantir a confiabilidade 
e credibilidade das 
informações técnicas 
publicadas

Revisar bimestralmente 
a Farmácia Revista 
Digital no que se refere 
às questões técnicas 
 
Dar suporte ao setor de 
Comunicação sempre 
que solicitado

Revisão bimestral da Farmácia 
Revista Digital 
 
Suporte ao setor de Comunicação 
sempre que necessário

Conforme solicitado 
pelo setor de 
Comunicação

Contínuo

revista 
Cientifica

Meio de interação do universo acadêmico 
de pesquisa e estudos científicos atrelados 
à pratica farmacêutica

Oferecer subsídios 
técnicos para que 
o farmacêutico se 
familiarize com o 
universo científico x 
atividades práticas

Promover o 
conhecimento 
técnico-científico ao 
Farmacêutico

Estimular a 
oportunidade de o 
farmacêutico realizar 
publicação de artigos 
científicos

Desenvolvimento do 
site da revista cientifica

Desenvolvimento 
da plataforma a ser 
utilizada para submissão 
de artigos

Elaboração do primeiro 
volume (membros, TI, 
Comunicação)

Definição da equipe 
(Comitê Editorial, 
avaliadores)

Definição do fluxo 
de atividades após 
implantação da 
plataforma

Realizar as ações previstas e lançar a 
primeira edição até janeiro

Deixar a plataforma disponível para 
submissão até janeiro

Concluir ações 
previstas

Após implantação, 
manter periodicidade 
quadrimestral da 
revista

Revista trimestral

Debate Online

Ferramenta digital que possibilita a 
interação dos farmacêuticos com o CRF 
e especialistas em diversas áreas de 
conhecimento e atuação.

Promover debates entre 
especialistas e o público 
farmacêutico, que 
possibilitem a discussão 
de temas relevantes 
para a categoria.

Desenvolver 
cronograma de 
realização dos debates 
considerando temas, 
datas e participantes.

Realizar debates com periodicidade 
bimestral.

Número de debates 
realizados no ano.

Janeiro 2019

Março 2019

Maio 2019

Julho 2019

Setembro 2019

TalkFarma

Ferramenta presencial e digital que 
possibilita o conhecimento de áreas e 
assuntos de interesse da Farmácia, com a 
presença de especialistas.

Promover debates 
entre especialistas que 
possibilitem a discussão 
de temas relevantes 
para a categoria.

Desenvolver 
cronograma de 
realização dos debates 
considerando temas, 
datas e participantes.

Realizar debates com periodicidade 
quadrimestral.

Número de debates 
realizados no ano.

21 de fevereiro

16 de maio

05 de setembro

21 de novembro
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Comissões 
assessoras

Integrar a estrutura organizacional do 
órgão, encarregar de estudar e opinar 
sobre assuntos que exijam conhecimento 
específico.

Atuar em conjunto 
com o CRF em assuntos 
específicos.

Realizar na primeira 
reunião de 2019 
um planejamento e 
cronograma de ações a 
serem desenvolvidas

Realizar ações conforme definido no 
planejamento e cronograma

Ações realizadas pela 
Comissão Assessora:

Número de Capacifar

Número de Projetos

Número de materiais 
técnicos

Reuniões 
Presenciais

Janeiro

Abril

Agosto

Dezembro

Plataforma 
Cuidado 
Farmacêutico 
(Farmácia 
Clínica)

Plataforma digital que possibilita o 
registro e acompanhamento do cuidado 
farmacêutico prestado.

Criar e disponibilizar, 
de forma gratuita, um 
sistema online que 
registre os serviços 
farmacêuticos, 
prescrição farmacêutica.

Definir com a Comissão 
Assessora o padrão da 
plataforma

Desenvolver a 
Paltaforma.

Implantar e divulgar a plataforma 
até janeiro

Realizar palestra sobre objetivos 
e princípios da Farmácia Clínica e 
como utilizar a plataforma

Número de acesso e 
acompanhamento da 
plataforma;

Lançamento até 
abril de 2019

CIm
Criação de uma unidade operacional para 
proporcionar informação técnico-científica 
sobre medicamentos.

Transmitir informações 
sobre medicamentos 
de forma objetiva 
e oportuna, 
constituindo uma 
ótima estratégia para 
atender necessidades 
particulares de 
informação aos 
farmacêuticos.

Criar o comitê CIM 

Determinar e selecionar 
o material de apoio a ser 
utilizado

Definir as áreas de 
atuação do CIM

Informar essa nova 
ferramenta no site.

Expandir o abastecimento de 
informações sobre medicamentos 
aos Farmacêuticos

Número de 
informações 
concedidas

Lançamento até 
maio de 2019

Sistema de 
Informática 
do Cuidado 
Farmacêutico 
(Farmácia 
Clínica)

Sistema online para registro e 
acompanhamento das serviço de Farmácia 
Clínica

Criar e disponibilizar, 
de forma gratuita, um 
sistema online que 
registre os serviços 
farmacêuticos, 
prescrição de 
medicamentos e 
gerenciamento da 
terapia medicamentosa.

Definição dos itens a 
compor a plataforma do 
cuidado farmacêutico

Desenvolvimento 
da plataforma a ser 
utilizada

Realização de 
capacitação e 
debate online para 
esclarecimento sobre a 
utilização da plataforma 
e conhecimentos sobre 
Farmácia Clínica. 

Realizar as ações previstas até 
fevereiro

Deixar a plataforma disponível para 
submissão até fevereiro

Realizar capacitação e debate online 
no lançamento da plataforma 
para otimizar a sua utilização pela 
categoria.

Concluir ações 
previstas

Após implantação, 
manter avaliação sobre 
a utilização e eficácia 
da plataforma.

Lançamento até 
maio de 2019

Caso haja previsão 
TI
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

auxílio às 
Instituições de 
nível Superior 
na implantação 
das diretrizes 
Curriculares 
nacionais (dn)

Debater e colaborar com as Instituições 
de Ensino Superior no processo de 
implementação das novas diretrizes 
curriculares;

Debater e colaborar com 
as Instituições de Ensino 
Superior no processo 
de implementação 
das novas diretrizes 
curriculares.

Realização do II 
Fórum Estadual das 
DCN em março, com 
levantamento das 
próximas demandas a 
serem realizadas, após 
os fóruns estaduais e 
regionais.

Prosseguir com a discussão sobre 
as DCNs de forma ampliada e 
conforme aspectos levantados no II 
Fórum Estadual.

Realização de pesquisa 
sobre os Fóruns 
DCN realizados em 
2018-2019.

Fórum Estadual de 
DCN 

Maio de 2019

Fortalecimento 
dos 
profissionais 
de análises 
Clínicas

Rever e propor alterações nas resoluções 
referentes às Análises Clínicas

Consolidar as resoluções 
referentes às Análises 
Clínicas, propondo 
alterações para 
fortalecer o exercício 
profissional e as 
atribuições do RT em 
Análises Clínicas e de 
Postos de Coleta.

Levar essa pauta para 
discussão pela Comissão 
de Análises Clínicas.

Relacionar as resoluções referentes 
à área de Análises Clínicas

Verificar possíveis sugestões 
de alteração buscando o 
fortalecimento do profissional 
Farmacêutico atuante nessa área

Levar tais sugestões em forma de 
ofício nos órgãos competentes.

Ofício protocolado nos 
órgãos competentes.

Retorno dos órgãos 
competentes.

Até março

Pós 
Graduação em 
metodologias 
ativas

Realizar parceria com Instituições de Ensino 
Superior para que criação do curso de 
pós-graduação em Metodologias Ativas, 
direcionado para os docentes inscritos no 
CRF/MG;

Desenvolver a 
capacidade de 
articulação entre os 
processos de ensinar e 
aprender e a utilização 
de metodologias 
e tecnologias 
da informação e 
comunicação na 
gestão e mediação de 
processos educacionais 
em espaços formais, 
informais e não formais.

Finalizar projeto 
institucional da Pós em 
Metodologias Ativas.

Buscar parcerias para 
realização do projeto.

Lançamento da Pós Graduação em 
março, no II Fórum Estadual de DCN

Início da pós em maio

Número de 
farmacêuticos 
contemplados.

Pesquisa de satisfação 
da Pós.

Lançamento abril

ressaltar a 
importância 
dos 
conhecimentos 
de farmácia 
clínica, gestão 
e PICS na 
graduação

Estimular as Instituições de Ensino superior 
a contemplarem em sua grade curricular 
conhecimentos voltados para farmácia 
clínica, gestão e PICS.

Propor e estimular 
as Instituições de 
Ensino Superior a 
abordarem o estudo e 
ensino de disciplinas 
que preparem para 
as atividades de 
farmácia clínica, 
gestão farmacêutica 
e Práticas Integrativas 
Complementares.

Abordar o tema no 
II Fórum Estadual de 
DCN em forma de mesa 
redonda ou palestra.

Promover o debate em março. Discussões realizadas 
no debate. Março
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Programa de 
Capacitações 
direcionadas 
aos 
Farmacêuticos 
municipais e 
Estaduais

O Programa tem o intuito de oferecer 
capacitação aos farmacêuticos que atuem 
no SUS, por meio dos municípios ou 
Superintendências Regionais de Saúde, 
para fornecer subsídios técnicos ao 
farmacêutico, melhorando sua atuação 
profissional.

Oferecer capacitação 
de qualidade aos 
farmacêuticos, 
buscando a valorização 
e qualificação 
profissional.

Realizar, por meio da 
Comissão Assessora 
de Saúde Coletiva, 
treinamentos com o 
objetivo de auxiliar 
os farmacêuticos na 
implementação da 
Comissão de Farmácia 
e Terapêutica (CFT) nos 
municípios.

Realizar treinamentos em Belo 
Horizonte e nas regiões estratégicas 
do Estado, contemplando Triângulo 
Mineiro, Norte, Sul, Leste, Vale do 
Aço e Zona da Mata.

Número de 
treinamentos 
realizados no primeiro 
semestre de 2019 e 
pesquisa de satisfação 
na área de acesso 
restrito, no site do CRF/
MG.

23 de março

25de maio

13 de julho

14 de setembro

16 de novembro

( Pouso Alegre, 
Uberlandia, Juiz de 
Fora, BH, Ipatinga, 

GV, MOC)

Programa de 
Capacitação em 
Parceria com as 
VISa’s

O Programa tem o intuito de oferecer 
capacitação aos farmacêuticos que atuam 
em Farmácias e Drogarias, em parceria com 
a VISA, para fornecer subsídios técnicos aos 
farmacêuticos melhorando sua atuação 
profissional.

Oferecer capacitação 
de qualidade 
aos profissionais 
farmacêuticos, 
buscando a valorização 
e qualificação 
profissional.

Realizar, por meio da 
Comissão Assessora 
de Drogaria e 
Farmácia Comunitária, 
treinamentos com o 
objetivo de otimizar 
a renovação de 
alvará sanitário nos 
estabelecimentos.

Realizar treinamentos na sede em 
BH, com posterior disponibilização 
de material e aulas no ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA).

Número de inscrições e 
acessos na plataforma 
AVA.

Início em abril

Fazer parceria 
fiscais

Campanha pelo 
uso racional de 
medicamentos

Campanha voltada para a valorização do 
profissional farmacêutico, ressaltando a sua 
importância na promoção do Uso Racional 
de Medicamentos e do descarte correto de 
medicamentos.

Conscientizar a 
população sobre os 
riscos que envolvem a 
automedicação e do 
descarte inadequado de 
medicamentos.

Desenvolver um 
conceito de campanha 
inovador junto 
à Comunicação 
e ao Marketing, 
fomentando parcerias 
para incluir outros 
profissionais de saúde 
na conscientização 
sobre o uso correto de 
medicamentos.

Realizar a Campanha em cidades 
pólo que já são referência, contando 
com o apoio de parceiros e IES. 
Levar a campanha para cidades 
do interior de Minas ainda não 
contempladas, atingindo um maior 
número de pessoas e promovendo 
a valorização e reconhecimento 
do profissional farmacêutico pela 
população.

Número de municípios 
contemplados. Maio

CrF jovem+ 
Prêmio lúcio 
Guedes barra

Projeto para capacitações e cadastro 
de estudantes no sistema, oferecendo 
carteirinha, número de cadastro, acesso a 
rede de benefícios Profarminas e eventos 
do CRF.

Aproximar o CRF/
MG dos estudantes e 
promover benefícios 
durante a sua formação.

Realizar capacitações 
específicas durante a 
graduação. 

Disponibilizar aos 
estudantes acesso ao 
sistema para cadastro, 
emissão de carteirinha e 
Profarminas

Capacitar no mínimo 5 IES em cada 
semestre.

Disponibilizar plataforma de acesso 
até fevereiro

Aumento do 
conhecimento do 
aluno sobre áreas de 
atuação.

Aproximação do CRF e 
estudantes.

Mínimo de 10 
capacitações de 

IES em 2019.

Plataforma 
de acesso até 

Fevereiro.
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aSSESSorIa dE ComunICação E markETInG

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

marketing 
digital

Utilização do marketing digital em redes 
sociais como principal ferramenta de 
comunicação e relacionamento do CRF 
com o seu público.

Ampliar, otimizar e 
baratear o acesso 
aos comunicados, 
informes e campanhas 
do CRF/MG por parte 
do farmacêutico e da 
sociedade.

Produção e postagem 
de pelo menos uma 
publicação por dia no 
Facebook.

Postagem regular no 
Instagram.

Monitorar o número de 
curtidas, comentários, 
compartilhamentos, 
alcance e visualizações 
em cada postagem.

Produzir campanhas e peças 
digitais exclusivas, de interesse do 
farmacêutico e da sociedade.

Patrocinar os principais posts 
no Facebook e Instagram para 
aumentar e qualificar o alcance das 
publicações

Número de curtidas, 
comentários e 
compartilhamentos.

Alcance das 
publicações.

Permanente: início 
imediato

Campanhas 
digitais de 
valorização

Criação de campanhas digitais de 
valorização do farmacêutico.

Fortalecer a valorização 
da categoria.

Criar campanhas 
específicas para cada 
rede social.

Lançar campanhas digitais 
exclusivas a cada dois meses.

Permanente:

início imediato

Canal no 
Youtube

Melhor utilização do canal do CRF no 
Youtube

Oferecer conteúdo de 
qualidade em vídeo 
para os farmacêuticos e 
criar uma biblioteca de 
vídeos sobre o CRF para 
consultas futuras.

Gravar e editar vídeos 
periódicos.

Adquirir maquinário 
mínimo.

Subir pelo menos um vídeo por 
semana para o canal.

Divulgá-los também nas outras 
redes sociais do CRF.

Aumento do número 
de seguidores do canal 
e de visualização de 
cada vídeo.

Permanente: início 
imediato

mídia 
espontânea

Inserções na mídia com informações de 
interesse da sociedade, cuja fonte oficial 
seja o farmacêutico.

Aumentar a valorização 
do farmacêutico perante 
a sociedade.

Manter contato 
permanente e bastante 
próximo com a 
imprensa. 

Produzir um banco de 
sugestões de pauta com 
o suporte técnico das 
comissões assessoras e 
da Assessoria Técnica.

Enviar pelo menos dois novos 
releases por mês para todos os 
veículos de comunicação.

Publicação de pelo 
menos duas matérias 
por release em rádios, 
TV’s, Jornais, Revistas 
ou sites/blogs; 

Total de pelo menos 20 
inserções gratuitas na 
imprensa por mês.

Permanente: início 
imediato

revista 
Científica 
digital

Criação de uma revista científica digital 
para indexação de artigos científicos.

Oferecer uma 
ferramenta segura 
e curricularmente 
importante para o 
farmacêutico que deseja 
publicar seus artigos 
científicos.

Colaborar com o TI no 
desenvolvimento do 
website da publicação.

Criar uma identidade 
visual própria para o 
novo projeto.

Diagramar a versão em 
PDF da revista.

 Aumentar a credibilidade e a 
autoridade do farmacêutico como 
profissional de saúde de excelência.

Número de artigos 
publicados e 
submetidos à 
publicação

Permanente: início 
imediato
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

linkedIn
Criação de company page para 
veiculação de assuntos corporativos e 
mercadológicos.

Oferecer mais um canal 
de comunicação com o 
farmacêutico com viés 
corporativo.

Criar a Company Page.

Produzir conteúdo 
específico.

Ajudar o farmacêutico a se 
posicionar no mercado de trabalho

Aumento permanente 
do número de 
conexões e de 
engajamento.

Permanente: início 
imediato

Campanha do 
uso racional de 
medicamentos

Criação de campanha de mobilização 
para conscientizar sobre o uso racional de 
medicamentos

Sensibilizar a sociedade 
sobre os riscos da 
automedicação e 
valorizar a importância 
do farmacêutico

Criar um novo conceito. 

Desenvolver as peças 
gráficas da campanha.

Auxiliar no 
desenvolvimento da 
campanha.

Fortalecer a imagem do 
farmacêutico como autoridade 
de saúde quando o assunto é 
medicamento.

Número de folhetos 
distribuídos e cidades 
atendidas.

Maio

E-mail 
marketing

Envio de boletins eletrônicos semanais 
para os farmacêuticos inscritos no CRF/
MG com notícias relevantes. Ferramenta 
esteve ausente desde o segundo semestre 
de 2018 devido à contratação de nova 
empresa.

Oferecer informes 
institucionais ao 
farmacêutico.

Criar layout da nova 
newsletter.

Envio de uma newsletter 
semanal, intercalando 
assuntos institucionais e 
técnicos

Acompanhar os 
relatórios (abertura, 
envios, etc.)

Aumentar a taxa de abertura com 
assuntos realmente relevantes à 
categoria

Taxa de abertura dos 
e-mails. 

Acessos às notícias do 
site; 

Novas inscrições de 
e-mails.

Permanente: início 
imediato

Talk Farma

Série de debates de curta duração 
ministrados por especialistas que abordam 
temas atuais e de interesse da categoria, 
realizados para o público e também 
filmados para divulgação no YouTube e 
redes sociais.

Fornecer informação aos 
farmacêuticos de forma 
inovadora e atual.

Criação da marca e 
identidade visual. 

Divulgação do projeto 
via digital. 

Organização do evento. 
Apoio na filmagem e 
edição do vídeo.

Tornar o Talk Farma um projeto 
institucional do CRF/MG, com 
periodicidade trianual.

Número de 
visualizações do vídeo.

Curtidas e comentários 
nas divulgações.

Número de inscritos 
para assistir ao vivo.

7 de fevereiro

16 de maio

5 de setembro

21 de novembro

revista 
Eletrônica

Produção da Farmácia Revista Digital e 
atualização das edições anteriores.

Disponibilizar todas as 
edições da Farmácia 
Revista Digital em 
formato eletrônico. 

Subir todas as edições 
em PDF disponíveis no 
site. 

Escanear as edições 
de 0 a 20, que só 
estão disponíveis em 
meio físico. Anunciar 
o resgate de todas as 
edições à categoria.

Tornar o conteúdo tão atrativo que 
invariavelmente levará ao aumento 
da leitura e interação. 

Fazer periodicidade mensal para 
aumentar a interatividade e o 
engajamento com os leitores.

Número de acessos/ 
download das 
publicações.

Engajamento (curtidas, 
comentários e 
compartilhamentos) do 
público.

Permanente
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GErênCIa jurídICa - adVoCaCIa GEral

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Criação de 
um serviço 
de cobrança 
extrajudicial

Contactar os estabelecimentos antes de se 
propor qualquer medida judicial.

Resolver pendências 
financeiras dos 
estabelecimentos antes 
de promover inscrições 
em Dívida Ativa.

Entabular o 
direcionamento das 
ações a serem tomadas.

Reduzir execuções fiscais.

Atualmente, após o 
esgotamento das vias 
administrativas, são 
encaminhados ofícios 
com os boletos para 
os estabelecimentos 
inadimplentes, os 
quais, não sendo 
resgatados são 
encaminhados para 
a Advocacia Geral 
promover as execuções 
fiscais.

A partir de março 
de 2019

Conciliar CEjuC

Através do Centro Judiciário de Conciliação 
da Seção Judiciária de Minas Gerais, é 
possível a realização de tentativa de 
conciliação de débitos pendentes.

Reduzir o número de 
execuções fiscais junto à 
Justiça Federal.

Selecionar os casos 
e encaminhar para o 
CEJUC.

Reduzir execuções fiscais.

Atualmente, após 
recebimento dos 
boletos, se não 
resgatados, os 
processos já são 
encaminhados 
diretamente à 
Advocacia Geral, para 
promover a execução 
fiscal.

A partir de 
fevereiro de 2019

ações 
extrajudiciais 
contra salários 
indignos 
(concursos 
Prefeituras)

Remessa de ofícios aos órgãos e municípios 
sobre posição do CRF/MG.

Manifestar o 
descontentamento do 
CRF/MG em relação aos 
salários oferecidos à 
categoria.

Requerer adequações 
à realidade atual dos 
salários.

Manter os salários no teto máximo 
estipulado para a categoria. 

Zelar pela manutenção 
dos salários dos 
profissionais 
farmacêuticos de 
maneira digna.

Contínuo

Pareceres 
jurídicos de 
suporte ao CrF/
mG

Emissão de pareceres para vários Setores 
do CRF/MG.

Resguardar o CRF/MG 
acerca da legalidade dos 
atos praticados.

Apurar a legalidade dos 
atos praticados. 

Garantir que os atos estão sendo 
praticados dentro da legalidade. 

Cumprimento e 
aplicação da legislação 
pertinente a cada tipo 
de Parecer solicitado

Contínuo
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GErênCIa dE rECurSoS HumanoS

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

diagnóstico 
motivacional

Conhecer o clima organizacional dos 
colaboradores, para medir o grau de 
satisfação dos em relação ao horário, 
lideranças, colegas, remuneração e 
benefícios.

Cultura organizacional, 
com melhor 
desempenho dos 
funcionários.

Avaliação de 
desempenho pelo 
colaborador; 

Apresentar missão, visão 
e valores do CRF/MG;

Encaminhar ficha de 
clima organizacional.

Entenderem a importância do 
cargo que ocupam, conhecimento 
da Estrutura Administrativa e de 
Pessoal;

Doença de trabalho por 
período; 

Clima Organizacional 
por Tipo de Avaliação/
Departamento/Período; 

Qualificação Profissional 
por Tipo/Período; 

Avaliação de 
Produtividade Individual 
por Período

Até junho de 2019

Plano de 
desenvol-
vimento 
Individual

Enquadramento dos colaboradores em 
suas atribuições, firmando o conceito de 
empoderamento das atividades pelos 
funcionários; 

Aperfeiçoamento individual.

Proatividade; 
meritocracia 

Capacitações: 
administração pública, 
CLT; 

Plano de integridade.

Entenderem as implicações de 
suas atividades; 

Carência de pessoal.

Custo de admissão por 
Período; 

Custo de demissão por 
Período; 

Custo de faltas e atrasos 
por Período; 

Número de Funcionários 
por Departamento/
Período;

Início em fevereiro 
de 2019

Plano de 
Integridade

Reforçar o entendimento que todos os atos 
devem ser motivados e sob os princípios da 
administração pública.

Gestão pública 
transparente.

Capacitações: 
administração pública;

Parceria CGU, CGE e 
Funed para aplicação 
dos modelos vigentes 
nessas instituições.

Gestão pública eficiente, 
transparente, com efetiva política 
anti-corrupção. 

Manual anti-corrupção.

Emissão de plano e 
cartilhas oficiais.

Duas fases: manual 
anti-corrupção até 

março de 2019 e 
plano até julho de 

2019.

revisão Plano 
de Cargos e 
Salários

Evitar desvio de função; contratação 
indevida; 

Andamento do processo administrativo e 
sindicância.

Evitar atos nulos ou 
anuláveis.

Enquadramento na 
Estrutura Administrativa 
e de Pessoal e Manual de 
Condutas.

Verificar anexos do PCS atual. 

Criar sistema de ouvidoria.

Quantidade de ações e 
custo das mesmas por 
período.

Continuação 
do projeto de 

revisão, retorno 
das reuniões em 

fevereiro de 2019, 
com programação 
de calendário de 
reunião até julho 

de 2019.
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Calendário de 
treinamentos

Aumentar a produtividade dos 
colaboradores, primando pelo 
aperfeiçoamento ao atendimento ao 
farmacêutico.

Capacitação 
colaboradores em 
parceria com o NEP.

Treinamentos via 
presencial e virtual, 
mediante parcerias.

Excelência no atendimento. Resultados de 
atendimentos

Março

Junho

Setembro

Dezembro

Integração das 
informações

Prazos para ciência das informações devem 
ser respeitados para fluxo das atividades.

Cultura de organização, 
para andamento dos 
trabalhos.

Escalonamento anual 
das férias, emissão de 
relatórios de situação de 
cada colaborador.

Entenderem o fluxo do 
fechamento do mês, lançamento 
dos benefícios, cômputo do banco 
de horas.

Saldo banco de horas; 

Efetividade nas 
informações.

Início em março

Semana Interna 
de Prevenção 
ao acidente e 
à doença do 
Trabalho – 2ª 
SIPaT/CrF-mG

Atividade anual em conjunto com a CIPA.

Prevenção: acidentes 
do trabalho; doenças 
do trabalho. Orientação 
e reflexão quanto à 
segurança e qualidade 
de vida do colaborador.

Realizar semana 
de palestras de 
conscientização e 
prevenção.

Demonstrar ao colaborador que 
o CRF/MG se preocupa com a 
qualidade de vida no ambiente do 
trabalho.

Atestados médicos; 
licenças médicas; 

Acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho.

Setembro

Programa de 
responsabi-
lidade social e 
ambiental 

Dados no Baco Social e implementação da 
coleta seletiva.

Sistema de Gestão da 
Qualidade.

Disseminação da Visão e 
Missão pelos líderes da 
organização; 

Definição e 
disseminação dos 
Valores Organizacionais.

Institucionalizar programas de 
gestão eficiente.

Desenvolvimento 
sustentável; 

Racionamento de 
recursos naturais; 

Conscientização de 
direcionamento de 
resíduos.

Início em março

Campanhas 
internas

Saúde 

Educação

Política

Esporte

Qualidade de vida 
ao colaborador com 
consequência melhoria 
da produtividade.

Apresentar 
mensalmente 
campanhas de 
conscientização. 
mensagem mensal ao 
colaborador utilizando 
o jornal mural, com 
mensagens de incentivo 
e orientação.

Consciência de cada colaborador 
de que o ambiente de trabalho é 
a personificação de sua qualidade 
de vida.

Assuntos em evidência; 

Colaborador engajado 
nos assuntos nacionais e 
internacionais.

Contínuo
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ConTroladorIa E audITorIa InTErna

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Portal da Transpa-
rência CrF/mG 

Acesso integral 
e atualizado às 
informações de 
prestação de contas 
aos farmacêuticos e 
sociedade. 

Adequação e 
aprimoramento do 
Portal da Transparência 
atendendo as 
recomendações das 
Governanças. 

Atualização em tempo real 
e fidedigna; 

 Acompanhamento 
das informações 
disponibilizadas por cada 
setor; 

Acessibilidade ao Portal da 
Transparências as pessoas 
com deficiência; 

Interatividade nas 
informações prestadas, 
com linguagem coloquial e 
acessível.

Tratativas com os setores para 
definir os aprimoramentos 
necessários;

Definição dos critérios e abas de 
informação; 

Interlocução com a Tecnologia da 
Informação, visando viabilizar as 
tratativas e adequações; 

Inserção das adequações e 
alimentação das informações 
iniciando pelo exercício de 2018;

Revisão das informações inseridas, 
visando propiciar qualidade na 
comunicação acessível; 

Incentivo e publicidade ao Portal da 
Transparência;

Feedback da categoria farmacêutica.

Reformulação do Portal da Transparência, 
atendendo aos anseios da Lei de Acesso a 
Informação e diretrizes estabelecidas pelo 
CRF/MG;

Padronização da linguagem da inserção e 
alimentação das informações; 

Acessibilidade as pessoas com deficiência, 
atender ao disposto no Estatuto da Pessoa 
com Deficiência e demais diretrizes;

Atualização e fidedignidade das 
informações públicas; 

Divulgação de informações de interesse 
público, independentemente de 
solicitações;

Fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na administração pública; 

Delegação e repartição das atribuições para 
alimentação das informações nos setores;

Divulgação interna da política do acesso as 
informações em tempo hábil.

Gestão transparente da 
informação, propiciando 
amplo acesso a ela e sua 
divulgação; 

Proteção da informação, 
garantindo-se sua 
disponibilidade, 
autenticidade e 
integridade;

Proteção da informação 
sigilosa e da informação 
pessoal, observada a 
sua disponibilidade, 
autenticidade, 
integridade e eventual 
restrição de acesso.

Acessibilidade no portal 
da transparência e 
portais do CRF/MG - 
Inclusão do movimento 
#PRACEGOVER

Janeiro a 
Março

Gestão da 
Transparência 
e moralidade 
administrativa

Garantia da 
Publicidade e 
Probidade dos atos 
administrativos.

Padronização de relatórios 
de gestão interna e 
integralizado conforme as 
diretrizes do TCU;

Padronização dos 
documentos, expedientes, 
ofícios e correspondências;

Melhoria na comunicação 
interna e externa; 

Compilação dos manuais 
e procedimentos 
operacionais;

Divulgação das 
padronizações aos 
colaboradores do CRF/MG;

Tratativas com os setores para 
disponibilizar os manuais e 
procedimentos internos; 

Discussão sobre os melhores ajustes 
a fim de incorporar nos manuais e 
pops.

Interlocução com a Tecnologia 
da Informação para viabilidades 
técnicas. 

Incentivo as iniciativas de 
aprimoramento juntos aos 
colaboradores; 

Implementação e controle dos 
manuais operacionais

Padronização e divulgação das informações 
de procedimentos e rotinas administrativas.

Definição de diretrizes éticas, morais e 
proibidas compatíveis com a administração 
eficiente.

Desenvolvimentos e implementação de 
medidas de segurança da informação; 

Acompanhamento e controle dos atos 
administrativos e sua efetividade visando 
assegurar o dever de agir com legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.

Gestão dos atos 
administrativos sem 
desvios funcionais e 
interesses escusos.

Gestão e qualidade da 
comunicação interna;

Incentivo as melhorias 
e adequações visando 
otimizar e padronizar 
os procedimentos 
administrativo a fim de 
garantir ao farmacêutico 
resposta tempestiva e 
adequada.

Janeiro a Abril
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Gestão e 
Segurança da 
Informação

Controle do acesso 
a informação, 
garantido a devida 
publicidade e 
restrição de acordo 
com interesse 
público.

Classificação das 
informações e documentos 
públicos de acordo com a 
Lei da Transparência;

Criterização das 
nomenclaturas; 

Controle da usabilidade e 
acessos as informações de 
acordo com as diretrizes 
e políticas internas 
estabelecidas.

Identificação das informações 
disponibilizadas no portal da 
transparência e ao público interno;

Padronização da nomenclatura a 
ser utilizada; Interlocução com os 
setores do CRF/MG; 

Proposta e validação das 
nomenclaturas e diretrizes; 

Implementação da utilização das 
padronizações.

Gestão da Informação e garantia 
da sua usabilidade pelos 
colaboradores.

Tratativas com as gerências visando 
conhecimento das informações e 
documentos pertinentes;

Definição das nomenclaturas e regras de 
utilização;

Proposta e aprovação/validação pela 
Diretoria. 

Criação/atualização do manual de 
utilização;

Gestão da utilização e acessos.

Gestão da informação, 
acesso e publicidade de 
acordo com o interesse 
público e diretrizes 
estabelecidas.

Padronização das 
classificações e 
divulgações da 
usabilidade;

Controle dos riscos e 
acessos indevidos.

Fevereiro a 
Abril

Gestão de 
Prevenção e 
Combate a Fraude 
e Corrupção 

Criação do programa 
de integralidade 
institucional CRF/MG;

Desenvolvimento 
de Programa de 
combate a fraude, 
corrupção e desvios 
institucionais.

Gestão da integralidade, 
moralidade e ética 
institucional;

Adoção de controles 
preventivos; 

Promoção da cultura 
organizacional da 
transparência e 
responsabilização pela 
governança e gestão. 

Auditorias e investigações 
internas visando combater 
fraudes e corrupção. 

Monitoramento e correções 
contínuo.

Identificação da cultura 
organizacional do CRF/MG;

Interlocução com as gerências 
visando obter subsídios válidos 
para criação da programação de 
integralidade; 

Políticas e diretrizes de prevenção, 
correção e responsabilização; 

Matriz de risco de fraude e 
corrupção;

Mecanismos eficientes para prevenção e 
combate a fraude e corrupção institucional;

Gestão da Ética e Integralidade; 

Redução dos riscos de fraude e corrupção; 

Diretrizes de correção e responsabilização.

Implementação de Programa de 
Integralidade Pública.

Implementação 
de Programa de 
Integralidade Pública.

Prevenção, Combate e 
Responsabilização de 
fraude e corrupção. 

Janeiro a 
Março

Gestão de 
Controles 
Interno e riscos 
operacionais

Definição dos riscos 
operacionais e 
medidas de controle 
preventivo e 
corretivo.

Conhecimento dos riscos 
operacionais; 

Promoção e incentivo das 
adequações e fiscalização 
constante nos setores do 
CRF/MG; 

 Acompanhamento efetivo.

Padronização dos planos de 
operacionalidades (POPs);

Difusão dos manuais aos 
colaborares; 

Ajuste de condutas; 

Adoção de medidas preventivas e 
corretivas; 

Gestão e acompanhamento dos 
desvios e correções necessárias.

Redução dos riscos e otimização 
operacional;

Eficiência operacional e redução de custos;

Aprimoramentos de rotinas e fluxos de 
trabalho.

Gestão Eficiente;

Gestão Transparente;
Março a Maio
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Gestão de 
Conformidades e 
Compliance

Aplicabilidade do 
regulamento interno 
e código de conduta 
e ética do CRF/MG; 

Desenvolvimento 
de canais interativos 
internos.

Disseminação dos 
normativos internos;

Aplicabilidade e 
conformidades; 

Mitigação dos riscos; 

Fiscalização constante.

Tratativas com os gestores;

Estabelecimento de colaboradores 
como ponto focal; 

Linguagem interativa e acessível.

Adequação e cumprimento dos normativos 
internos;

Equipes de compliance; Aprimoramentos e 
atualizações.

Governança Pública 
Responsável. 

Janeiro a 
Dezezembro

Gestão de 
Compras e 
Contratações

Monitorar o processo 
de compras e 
contratações, 
considerando

aspectos como 
sustentabilidade 
financeira e 
ambiental, 
racionalidade no uso 
dos recursos e

alinhamento 
com os objetivos 
estratégicos.

Aprimorar a sistemática de 
planejamento de compras;

Aprimorar a padronização 
do modelo de gestão do 
processo de compras, 
contratação e seus 
documentos;

Procurar obter melhores 
resultados e vantagens nas 
diferentes modalidades de 
aquisição;

Envolver os usuários na 
fase de planejamento 
e aperfeiçoamento das 
especificações das compras 
de uso comum;

Atender aos passos e 
contemplar os documentos 
descritos na legislação 
vigente.

Aprimorar a metodologia do 
planejamento das compras, 
acompanhado os passos relativos às 
etapas de planejamento, execução, 
monitoramento e controle;

Monitorar os prazos dos processos 
de licitação;

Acompanhamento dos prazos de 
execução das ações de aquisição;

Verificar a economicidade e efetividades 
das negociações nos processos licitatórios;

Garantia do cumprimento ao 
estabelecimento no edital e contrato; 

Responsabilização dos desvios, 
descumprimentos e inexecuções.

Prover infraestrutura 
adequada às necessidades 
administrativas;

Controle no processo 
de contratação dos 
produtos/serviços 
adquiridos, bem como 
convênios e termos de 
cooperação firmados 
durante o exercício;

Incluir, quando possível, 
pelo menos um critério 
sustentável em cada 
licitação realizada; 

Equipe qualificada e 
eficiente.

Janeiro a 
Dezembro

Pregão Eletrônico 
CrF/mG

Adequação a 
modalidade 
licitatória via 
plataforma web

Atendimentos aos 
princípios administrativos; 

Transparência nas 
contratações em tempo 
real; 

Maior competitividade; 

Celeridade e otimização 
nas contratações; Redução 
de custos materiais e 
operacionais.

Qualificação da equipe licitatória;

Migração gradativa das 
contratações de pregão presencial 
para eletrônica. 

Controle e acompanhamento das 
fases de contratação;

Auxiliar na implementação do pregão 
eletrônico; 

Acompanhamento das fases da 
modalidade;

Atuar preventivamente e corretivamente 
no caso concreto; 

Redução dos custos materiais e 
operacionais; 

Transformação Digital.

Gestão eficiente e 
transparente.

Janeiro a 
Maio
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Gestão de 
orçamentos, 
Finanças e Conta-
bilidade

Controle do 
orçamento, como 
instrumento 
de gestão no 
acompanhamento 
das metas 
estabelecidas.

Acompanhamento da 
execução orçamentária e 
financeira; 

Auditorias esporádicas; 

Auxílio e suporte a 
comissão de tomada de 
contas do CRF/MG e CFF e 
auditorias externas TCU.

Acompanhamento das receitas e 
despesas;

Acompanhamento das diretrizes e 
políticas estabelecidas em plenário; 

Auditorias esporádicas de 
conformidade; 

Cooperação com as comissões de 
tomadas de contas do CRF/MG e CFF 
e órgãos externos

Cumprimento na integralidade do 
orçamento definido para o exercício;

Mitigação dos riscos, desvios, fraudes, 
irregularidades e corrupção.

Governança eficiente e 
responsável.

Janeiro a 
Dezembro

Gestão organi-
zacional e de 
Pessoas

Monitoramento das 
contratações de 
pessoal; 

Monitoramento do 
clima organizacional.

Otimização e redução de 
custos. Auditorias internas.

Redução de custos e melhoria de fluxos 
internos de contratação, demissão, 
afastamentos e licenças; 

Indicações de melhoria no clima 
organizacional. 

Gestão eficiente e 
transparente.

Fevereiro a 
Maio

Inova CrF/mG

Programa de 
soluções e 
modernizações 
(Pensa CRF/MG); 

Biblioteca Virtual 
interna.

Lançamento de desafios 
ligados as rotinas 
administrativas e convite 
aos colaboradores para 
propor soluções criativas e 
viáveis a curto prazo;

Investimento em 
capacitação, qualificação e 
treinamentos disponíveis 
via parcerias gratuitamente 
aos colaboradores do CRF/
MG.

Alinhamento com as gerências 
das demandas internas referente 
aos desafios a serem propostos e 
programa de recompensa; 

Parceria via Profarminas e 
disponibilização web via intranet.

Modernização e aprimoramentos 
inovadores através das ideias dos 
colaboradores, reconhecimento do 
colaborador;

Qualificação profissional.

Gestão participativa Março a Maio
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GErênCIa dE orçamEnTo, FInançaS E ConTabIlIdadE

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES PRAZO

Implementação do 
Pregão Eletrônico

Tornar possível que o CRF/MG seja 
utilizador rotineiro do formato de 
licitação por meio de pregão eletrônico.

Transformar trâmites pessoais em eletrônicos;

Evitar contato direto com fornecedores;

Modernizar processos internos;

Reduzir/Eliminar riscos de vícios em processos licitatórios.

Aquisição de Certificados digitais 22 de janeiro

Cadastro de usuários e associação aos certificados 15 de 
fevereiro

Treinamento de usuários 28 de 
fevereiro

Realização do 1º pregão como “piloto” 15 de março

dívida ativa Regularizar todos os procedimentos 
relativos à Dívida Ativa.

Manter controle mais efetivo e acentuado sobre esta 
questão;

Organizar de modo que a contabilidade seja um retrato fiel 
da real situação em qualquer tempo.

Solicitar relatórios atualizados sobre os processos 31 de janeiro

Efetuar verificações da conformidade dos relatórios 15 de 
fevereiro

Efetuar acertos contábeis necessários ao reflexo da 
informação pela contabilidade

20 de 
fevereiro

Fazer a manutenção da informação sempre de forma 
atualizada e tempestiva 31 de março

Cobrança em cartório Operacionalizar a cobrança em cartório 
pelo CRF/MG.

Tornar o processo de cobrança do CRF/MG mais eficiente e 
menos dispendioso que o modelo atual;

Possibilitar o ingresso mais facilitado de receitas no 
orçamento do CRF/MG.

Estabelecer parceria contratual com o Instituto de 
Protestos

31 de 
dezembro

Entender como foi efetuada a parceria acima

Solicitar e realizar treinamento ao sistema de envio de 
cobrança cartorial

Colocar em prática a sistemática de cobrança por 
intermédio do cartório e manter processo atualizado

Mensurar efetividade do trabalho
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES PRAZO

Implementar 
metodologia de 
Planejamento 
Estratégico associado 
à contabilidade

Introduzir no CRF/MG a metodologia de 
alinhamento da estratégia à execução 
Contábil/Financeira.

Desenvolver processo de gestão associado à execução 
orçamentária que coloque o CRF/MG na posição de 
referência Nacional em termos de Planejamento x Execução.

Elaborar pesquisa de opinião com colaboradores, 
gestores e diretores (utilizando Google Form) para 
definição da atuação

31 de março

Compilar resultados da pesquisa e definir diretriz para 
mapa 30 de abril

Conceber um mapa estratégico utilizando a 
metodologia Balanced Scorecard (nesta etapa, 
certamente necessitaremos de uma consultoria, que 
pode ser de empresa júnior para concepção do mapa)

30 de 
setembro

Criar/definir objetivos estratégicos principais e 
secundários

Associar ODS’s ONU ao Planejamento

Definir metas de cumprimento estratégico

Criar estrutura de Centros de Custos por Projetos/
Atividades obedecendo aos preceitos do Planejamento 31 de outubro

Inserir a estrutura de centros de custos no SISCONT.NET

Treinar todo o pessoal para operação na nova 
metodologia

30 de 
novembro

Recriar todos os empenhos em obediência à nova 
metodologia

31 de 
dezembro

Iniciar utilização.

recebimentos através 
de Cartão de Crédito

Implantar no CRF/MG a metodologia de 
recebimentos diversos através da opção 
de cartão de crédito.

Tornar mais descomplicado para o profissional e para o CRF/
MG a metodologia de pagamentos diversos;

Oferecer maior gama de opções para o inscrito se sentir 
confortável em contribuir com o CRF/MG.

Discutir possíveis nuanças jurídicas ou outros 
impedimentos administrativos (CFF) que possam 
inviabilizar o processo em questão

28 de 
fevereiro

Visitar outra autarquia que já possua a metodologia 
em operação para aprendizado e discussões sobre a 
experiência

25 de março

Elaborar processo de contratação de empresa para 
viabilizar o processo 31 de julho

Monitorar em produção e mensurar resultados 31 de outubro
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES PRAZO

Integrar o SYS 
com a Implanta 
(SISConT.nET) 
para contabilização 
automática da receita

Contratar desenvolvimento de software 
que gere o arquivo .XML (no formato que 
a interface da Implanta compreenda) 
a partir da receita extraída do SYS, 
tornando possível a contabilização por 
meio de simples upload de arquivo.

Reduzir drasticamente o tempo despedido na elaboração 
desta rotina;

Eliminar possíveis erros de intervenção manual.

Contratação de empresa com know-how no assunto 31 de julho

Definição de responsável pelo acompanhamento e 
homologação do projeto 04 de agosto

Implantação no ambiente de produção 30 de 
setembro

Acompanhamento em produção 30 de 
setembro

automatização 
do processo de 
pagamento a 
fornecedores (PF 
e Pj) por meio de 
geração de arquivo da 
Implanta Informática 
(SISConT.nET)

Possibilitar que os pagamentos sejam 
inseridos no Internet Banking através do 
sistema de troca de arquivos.

Eliminar erros de intervenção manual. Atualmente os 
processos são inseridos manualmente no Internet Banking;

Conceder mais segurança no processo.

Contratação do serviço de processamento de arquivo 
com a Instituição Financeira 30 de junho

Definição de responsável pelo acompanhamento e 
homologação do projeto 04 de julho

Implantação no ambiente de produção 31 de julho

Acompanhamento em produção 31 de agosto

regularizar todos os 
processos contábeis 
possivelmente 
inconsistentes

Alinhar todos os processos de 
contabilidade que possuam algum 
GAP com relação ao que a legislação 
preconiza.

Eliminar erros formais em procedimentos de contabilização; 
Evitar apontamentos por parte da Auditoria e/ou outros 
órgãos regulamentadores.

Regularização dos registros do Ativo Imobilizado de 
exercícios anteriores e alinhamento para 2019

28 de 
fevereiro

Regularização dos processos de contabilização de 
seguros - Apropriação mensal da despesa 31 de março

Acerto de saldos pendentes em contas contábeis que 
fazem menção a exercícios anteriores 31 de março

Envidar esforços no 
sentido de alterar 
a metodologia de 
análise pela Tomada 
de Contas do CrF/mG

Transformar o processo de análise das 
contas do CRF/MG em um processo 
dinâmico, que preze mais pelos 
resultados alcançados em detrimento do 
processo atual de verificação analítica.

Troca do foco da análise;

Gerencial ao invés de conferência analítica;

Mais conversa, discussão e auxílio no planejamento sobre 
tópicos relevantes e menos apontamentos materiais.

Início do processo de apresentação de uma nova 
metodologia - em um novo formato

28 de 
fevereiro

Consolidação (em caso de aprovação do novo formato 
pela comissão) do novo modelo 30 de junho

Tentativa de inclusão mais participativa, amigável 
e contributiva da comissão de Tomada de Contas 
na gestão financeira - Inclusive na programação do 
orçamento 2020

30 de 
setembro
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GESTão

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Profarminas

Revisão dos 
contratos;

Captação de novos 
parceiros para o 
interior.

Avaliação dos contratos 
considerando a coesão e 
harmonia com os princípios 
da gestão;

Verificação de legalidade e 
interesse em continuar com 
o contrato.

Rescisão quando for necessário;

Reestabelecimento das cláusulas;

Análise minuciosa de todos os 
contratos.

Manter os que condizem com os princípios 
éticos e ideológicos da Gestão;

Buscar os que realmente podem contribuir 
para o profissional.

Número de contratos por 
mês

A partir de 
fevereiro

reunião de 
diretoria

Resolver a 
demanda fiscal e 
administrativa.

Cumprir na íntegra todas as 
deliberações da Gestão.

Reunião quinzenal;

Encaminhamento das demandas e 
participação do setor responsável 
pela execução.

Eficácia, eficiência e benefício ao 
profissional farmacêutico. 24 reuniões

A partir de 
janeiro

Sessão Plenária 
ordinária

Analisar, discutir, e 
aprovar projetos e 
propostas.

Efetivar as ações precípuas 
do Plenário do CRF/MG;

Aprovar e julgar processos 
e demandas para e com o 
farmacêutico.

Reuniões mensais Plenário 12 reuniões no mínimo A partir de 
janeiro

avaliação e 
monitoramento 
das ações da 
Câmara ou 
Plenário

Implementar práticas 
de monitoramento 
e avaliação das 
ações da Câmara ou 
Plenário. 

Eficiência das atividades 
das Câmaras e do Plenário;

Retorno objetivo às 
solicitações do profissional 
farmacêutico.

Avaliação e Monitoramento das 
ações da Câmara ou Plenário, 
definindo normativa adotando a 
obrigatoriedade de elaboração de 
relatórios de participação e com 
validação das ações empreendidas 
pelos Conselheiros.

Responder com precisão e celeridade às 
solicitações do profissional farmacêutico.

A partir de 
janeiro

avaliação de 
satisfação da 
atividade do CrF/
mG

Implementar práticas 
que visam avaliar 
a satisfação da 
sociedade e demais 
partes interessadas, 
realizando pesquisa 
com foco na 
avaliação da imagem 
do Conselho, os 
impactos da atuação 
em relação à 
sociedade.

Consulta direta e impessoal 
com relação à satisfação 
com as atividades do CRF/
MG;

Pesquisa através de 
plataforma e formulário 
físico na sede do CRF/MG.

Disponibilização de recursos no site 
do CRF/MG;

Disponibilização de recursos 
materiais na sede do CRF/MG.

Rastrear demandas e possíveis falhas;

Ouvir o profissional e a sociedade em geral.

A partir de 
fevereiro
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GErênCIa do SErVIço dE FISCalIzação, orIEnTação E éTICa ProFISSIonal

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

reuniões da 
Câmara Técnica 
de Fiscalização

Julgamento dos 
Processos de 
Fiscalização em que 
foram apresentadas 
defesas dos Autos de 
Infração

Atender a Resolução 566/12 

Reuniões mensais pelos membros 
da Câmara técnica de fiscalização 
para execução do julgamento dos 
processos

Julgamento de todos os processos de 
fiscalização 

Número de processos 
julgados Janeiro

nomeação de três 
(3) farmacêuticos 
fiscais

Necessidade de 
cobrir os setores 
disponíveis de 
fiscalização devido 
ao desligamento de 
farmacêuticos fiscais

Atender a Resolução 648/17 
que estabelece o máximo 
de 600 estabelecimentos 
por fiscal para garantir a 
efetiva fiscalização aos 
estabelecimentos no 
exercício fiscal

Nomeação / Contratação Manter a efetiva fiscalização em todos os 
estabelecimentos do setor disponível

Número de 
estabelecimentos por 
fiscal / Avaliação do IDF 
e IDC

Janeiro

aquisição de 
computadores

Computadores 
estão lentos e 
sobrecarregados; 
Memória baixa 
para execução dos 
diversos programas 
necessários para o 
desenvolvimento do 
trabalho.

Agilizar a execução do 
trabalho Compra de cinco (5) computadores

Setor de fiscalização possuir equipamentos 
adequados e necessários para realização de 
suas atividades 

Diminuição do tempo 
de execução das tarefas, 
agilizando o trabalho 
como um todo

2019

Treinamento aos 
farmacêuticos 
fiscais

Capacitar os 
farmacêuticos 
fiscais acerca 
das legislações 
farmacêuticas 
bem como o 
aprimoramento 
das atividades de 
fiscalização

Fiscal capacitado para 
exercer sua função e com 
isso auxiliar os profissionais 
na assistência farmacêutica 

Três encontros presenciais em 2019, 
disponibilizados pelo CRF/MG;

Encontro Nacional de Fiscalização 
promovido pelo CFF.

Orientação e auxílio ao profissional 
farmacêutico fiscalizado

Fiscais devidamente 
treinados e retorno 
dos profissionais 
farmacêuticos em relação 
ao trabalho desenvolvido 
pelos fiscais

2019
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

avaliação do IdF 
de cada Fiscal

Calcular o índice de 
desempenho do 
fiscal mensalmente; 
Aplicação das Fichas 
de Fiscalização 
do Exercício 
das Atividades 
Farmacêuticas FFEAF.

Verificar se o fiscal 
está cumprindo as 
metas estabelecidas, 
procedimentos 
operacionais e normas - 
Plano de Fiscalização Anual 
2019;

Verificar dificuldades; 
Propor melhorias;

Análise dos relatórios de atividade 
fiscal; Auxílio e apoio ao fiscal para 
melhor desempenho no exercício 
da sua função.

Melhorar desempenho na fiscalização 
quantitativamente e qualitativamente; 
Verificar o cumprimento do IDF mínimo de 
12 ponderando a complexidade de cada 
inspeção.

Relatório com o índice 
gerado através do sistema 
avaliado pelo Gerente

2019

avaliação do IdC 
do CrF/mG

Calcular o índice de 
desempenho do CRF/
MG mensalmente

Acompanhar o índice de 
desempenho do CRF/MG;

Propor melhorias;

Análise dos relatórios fiscais

Melhorar desempenho do CRF/MG 
verificando o cumprimento do índice 
médio de 3 inspeções em cidades do 
interior e 4 inspeções na capital e região 
metropolitana.

Relatório com o índice 
gerado através do sistema 
avaliado pelo Gerente

2019

orientação ao 
profissional 
farmacêutico 
através das dicas 
da Fiscalização 
legal

No momento da 
inspeção, in loco, 
realizar a orientação 
mensal disponível 
em todos os 
estabelecimentos 
pertinentes à 
dica em que o 
farmacêutico esteja 
presente.

Orientação ao profissional 
farmacêutico

Desenvolvimento e disponibilização 
de dicas da Fiscalização Legal 
com a participação de todos os 
farmacêuticos fiscais

Orientar o máximo de profissionais em 
relação aos diversos temas pertinentes a 
profissão farmacêutica

Relatório gerando 
o número de 
orientações e em quais 
estabelecimentos foram 
realizadas as orientações 
por cada fiscal

2019

avaliação do 
serviço interno 
realizado pelos 
assistentes 
administrativos

Verificar o 
andamento 
do trâmite dos 
Processos de 
Fiscalização bem 
como das outras 
funções pertinentes 
a cada funcionário 
administrativo

Manter o andamento dos 
Processos de fiscalização, 
relatos, envio de multas, 
recursos ao CFF em dia.

Análise gerencial; Relatórios mensais 
do trabalho executado; Verificar 
necessidades e dificuldades.

Trâmite dos Processos de Fiscalização em 
dia.

Tarefas do Setor de 
Fiscalização em dia. 2019
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Promover o 
exercício ético 
e qualificado 
da profissão 
farmacêutica - Pré 
ética

Através do serviço 
de fiscalização, 
orientar e verificar 
a assistência 
farmacêutica 
prestada, apontando 
as irregularidades 
e encaminhando 
para Gerência para 
providências e 
encaminhamentos 
cabíveis - Orientação 
Pré Ética

Melhoria da assistência 
profissional prestada pelo 
farmacêutico

Fiscalização orientativa;

Convocações para orientação e 
esclarecimentos;

Encaminhamento de ofícios

Melhoria da assistência farmacêutica 
prestada à sociedade

Diminuição do número de 
Processos Éticos 2019

Verificar o 
exercício 
profissional 
farmacêutico, de 
forma a assegurar 
a prestação de 
assistência por 
profissional 
habilitado, 
tornando a 
fiscalização 
um vetor para 
melhoria do 
exercício da 
profissão 
farmacêutica.

Através da 
fiscalização de 
rotina e também no 
período noturno 
e aos finais de 
semana, verificar e 
cobrar a assistência 
por profissional 
habilitado e que a 
fiscalização oriente, 
sane dúvidas, 
verifique falhas e 
aponte melhorias.

Melhorar o desempenho 
das atividades do 
farmacêutico, atingindo 
uma melhor assistência a 
população.

Treinamento aos fiscais;

Análise dos apontamentos nos 
termos de inspeção; Fiscalização de 
rotina, período noturno e aos finais 
de semana; Blitz de fiscalização; 

Atendimento às denúncias.

Aumentar o número de estabelecimentos 
com a devida assistência profissional; 

Melhoria da assistência farmacêutica 
prestada.

Aumento do número 
de estabelecimentos 
regulares; 

Profissionais orientados.

2019

reduzir o 
percentual de 
estabelecimentos 
irregulares e 
ilegais

Através da 
fiscalização efetiva 
e estratégica, 
conseguir reduzir 
o índice de 
estabelecimentos 
sem farmacêuticos 
responsáveis 
técnicos e que 
funcionam 
clandestino.

Priorizar a fiscalização 
aos estabelecimentos 
irregulares e ilegais

Fiscalização estratégica

Redução do número de estabelecimentos 
irregulares e ilegais e consequentemente 
aumento da empregabilidade para o 
profissional farmacêutico

Aumento do número 
de estabelecimentos 
regulares

2019
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

assessor ou 
Gerente auxiliar

Necessidade de 
um assessor/
gerente auxiliar 
para atender a 
demanda do serviço 
de Fiscalização, 
Orientação e Ética 
Profissional

Garantir o cumprimento 
da Resolução 648/2017, 
que regulamenta os 
procedimentos da 
fiscalização, e Resolução 
596/2014 que regulamenta 
o exercício ético 
profissional

Designação de um farmacêutico 
para auxiliar as funções gerenciais

Orientar a classe farmacêutica quanto 
ao cumprimento das normas ético 
disciplinares;

Apoio a gerência; Apoio a secretaria das 
Comissões de Ética;

Melhoria na qualidade 
técnica do atendimento 
aos farmacêuticos 
fiscais, assistentes 
administrativos 
e profissionais 
farmacêuticos pelo setor 
de Fiscalização

2019

blitz de 
fiscalização

Com a participação 
de mais de um fiscal, 
promover Blitz de 
fiscalização em todos 
os setores fiscais do 
Estado de acordo 
com a necessidade e 
demanda

Regularização dos 
estabelecimentos que 
não declaram funcionar 
aos finais de semana e/ou 
funcionam fora do horário 
declarado ao CRF/MG;

Melhoria da assistência 
profissional;

Divisão de blitz por setor;

Planejamento das necessidades;

Reduzir o número de estabelecimentos 
irregulares; Realização de uma blitz em 
cada setor do interior durante o ano e 
uma blitz por mês na capital e região 
metropolitana.

Aumento do número 
de estabelecimentos 
regulares; 

Melhoria do Perfil do 
estabelecimento através 
da melhoria da assistência 
profissional.

2019

atender todas 
as denúncias 
recebidas

Receber as 
denúncias através do 
Canal de denúncias 
pelo Site do CRF/MG, 
encaminhar para o 
fiscal responsável 
para apuração. 
Denúncias que não 
forem da alçada 
de atribuição da 
Entidade serão 
encaminhadas aos 
Órgãos responsáveis.

Apuração da denúncia 
encaminhada para verificar 
a veracidade da mesma 
e tomar providências 
cabíveis para regularização 
do estabelecimento, em 
caso de constatação da 
veracidade dos fatos

Inspeções para apuração das 
denúncias; 

Encaminhamento para órgão 
responsáveis.

Regularização dos estabelecimentos, sanar 
irregularidades encontradas, orientação 
profissional

Estatística das apurações 
de denúncias pela área 
restrita do CRF/MG

2019

Fiscalização após 
às 18h e aos finais 
de semana

Inspecionar 
estabelecimentos 
após às 18h e aos 
finais de semana, 
para verificar 
funcionamento fora 
do horário declarado 
e assistência 
farmacêutica

Verificar se os 
estabelecimentos estão em 
funcionamento de acordo 
com o declarado para o 
CRF/MG e se possuem 
assistência farmacêutica. 

Realizar no mínimo 7% das 
inspeções mensais em período 
noturno e aos finais de semana

Regularização do horário de 
funcionamento e assistência farmacêutica 
daqueles estabelecimentos que funcionam 
fora do horário declarado;

Verificar assistência profissional.

Verificação da 
regularização do horário 
de funcionamento e 
assistência profissional;

Melhoria do perfil 
de assistência do 
estabelecimento.

2019
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PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Priorizar 
fiscalização aos 
estabelecimentos 
com perfil 
deficitário

Estabelecimentos 
com Perfil deficitário 
2,3 e 5 devem ser 
priorizados na 
execução do roteiro 
de fiscalização

Melhoria do perfil de 
assistência profissional

PERFIL 1: pelo menos 3 inspeções 
ao ano;

PERFIL 2: inspecionar de 3 em 3 
meses;

PERFIL 3: inspecionar uma vez a 
cada 2 meses;

PERFIL 4: inspecionar até 2 meses 
após registro;

PERFIL 5: fiscalizar mensalmente ou 
solicitar envio de auto de infração a 
distância.

Mudança na classificação do Perfil com 
consequente melhoria da assistência 
profissional

Mudança de perfil 
e regularização dos 
estabelecimentos

2019
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GErênCIa do SErVIço dE InSCrIção E rEGISTro

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

SaF

Serviço de 
atendimento ao 
Farmacêutico através 
do contato telefônico 
e chat.

Aprimorar o atendimento

Treinamento semestral dos 
colaboradores e capacitação dos 
estagiários para atendimento 
telefônico.

Redução do número de ligações não 
atendidas.

Controle de ligações via 
telefone e chat Março

CrWEb
Certidão de 
Regularidade via 
WEB

Facilitar o acesso das 
empresas ao documento

 Acompanhar e avaliar a utilização 
do documento; S

olicitar a TI mecanismos de 
acompanhamento de atendimentos 
presenciais na sede ou nas seções

Diminuir o volume de atendimentos 
presenciais.

Redução de atendimentos 
presenciais na sede nas 
seções

Maio

TrEInamEnTo Treinamento de 
procedimentos 

Redução de erros 
e padronização de 
atendimento

Agendar pelo menos 2 treinamentos 
na sede e duas visitas as seções;

Criar controle de reclamações de 
atendimento

Reduzir o número de reclamações de 
atendimento

Redução de reclamações 
de atendimento Junho

Peticionamento 
eletrônico

Via eletrônica para 
solicitação de CR

Otimizar e divulgar o 
Peticionamento eletrônico

Desenvolver junto ao TI formas de 
ampliar o uso da ferramenta.

Aumentar o número de usuários do 
programa, reduzir gastos com papel e 
e-mail.

Aumento de usuários da 
ferramenta Julho

Fotografia digital

Fotografar o 
profissional no 
momento da 
inscrição

Aprimorar o procedimento 
de inscrição de 
profissionais, garantido 
autenticidade dos 
documentos cédula e 
carteira

Solicitar ao setor de TI compra do 
equipamento e dos programas 
necessários.

Aprimorar o procedimento de inscrição de 
profissionais

Redução de tempo 
para efetivar inscrição e 
aumentar a satisfação do 
profissional

Agosto

Protocolo
Sistema para 
controle de entrada 
de documentos

Atualizar os tipos de 
anotações 

Análise dos tipos de protocolos 
existentes;

Retirar os obsoletos e criar novos 
tipos;

Comprar mais impressoras e mais 1 
impressora de protocolo.

Aperfeiçoar o controle de documentos Redução de erros de 
protocolos Setembro
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 GErênCIa dE TECnoloGIa da InFormação

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Seccionais 
Virtuais

Sistema web integrado 
aos sistemas 
internos do CRF/
MG, o qual oferece 
serviços eletrônicos 
aos farmacêuticos 
e empresas, de 
atividades de 
registro, financeira e 
fiscal, dispensando 
em grande parte 
o atendimento 
presencial nas seções.

Facilitar o atendimento 
aos farmacêuticos e 
empresas em localidades 
fora da sede do CRF/MG, 
inicialmente;

Reduzir as filas de 
atendimento na sede e 
seções do CRF/MG; 

Reduzir custos do CRF/MG 
e gastos do farmacêutico/
empresa.

Transformação de processos 
manuais em eletrônicos;

Tornar legais documentos 
eletrônicos, anteriormente físicos; 

Autenticar eletronicamente 
ações do farmacêutico/empresa, 
garantindo veracidade e segurança 
nas transações.

Redução significativa dos custos 
operacionais com empregados, 
suprimentos, correios, entre outros;

Maior agilidade nos serviços 
prestados. 

Maior satisfação do farmacêutico 
quanto ao atendimento prestado 
pelo CRF/MG

Quantidade de serviços/
período; 

Emissão de documentos/
período; 

Índice de satisfação do 
farmacêutico/empresa quanto 
ao serviço eletrônico.

Março

app CrF/mG

Aplicativo para 
smartphones que 
disponibiliza em 
tempo real conteúdos 
institucionais e 
serviços prestados 
pelo CRF/MG aos 
farmacêuticos e 
empresas registradas, 
bem como ao público 
em geral.

Facilitar o acesso aos 
diversos conteúdos 
oferecidos pelo CRF/MG, 
como as revistas digitais, 
vídeos institucionais, 
serviços de inscrição/
registro, fiscalização e 
financeiros, entre outros.

Implementar os serviços online 
atualmente disponibilizados pelo 
CRF/MG em seu site, incluindo 
as Seccionais Virtuais, com 
notificações em tempo real das 
ações realizadas.

Possibilitar ao farmacêutico, 
empresa, ou público em geral, 
o acesso e consulta ágeis aos 
serviços oferecidos pelo CRF/MG.

Quantidade de acessos/
período/localidade; 

Emissão de documentos/
período;

Índice de satisfação do 
farmacêutico/empresa 
quanto ao serviço eletrônico.

Agosto

aVa
Plataforma online de 
Ensino e Treinamentos 
à Distância do CRF/MG

Ampliar e facilitar 
a disseminação do 
conhecimento técnico 
farmacêutico a seu 
público, por meio de 
ferramentas de Ensino à 
Distância.

Capacitar e instruir os 
farmacêuticos inscritos e regulares 
no CRF/MG de forma online com 
qualidade.

Promover cursos e capacitações 
para farmacêuticos de todas 
as regiões do estado nas 
diversas áreas do conhecimento 
farmacêutico.

Quantidade de inscrições/
período/localidade; 

Quantidade de cursos/
período; 

Emissão de certificados/
período/localidade;

Índice de satisfação do 
farmacêutico quanto à 
plataforma de ensino.

Março



35

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CRF/MG . 2019

PROJETO DISCRIMINAÇÃO OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADOR PRAZO

Congresso 
mineiro Online

Sistema web que 
ofereça ao público 
inscrito a participação 
em palestras online, 
acesso aos conteúdos 
ministrados, 
certificados e acesso a 
diversos serviços. 

Reduzir custos com a 
execução de Congressos 
in-loco pelo CRF/MG 
e que seja gratuito ao 
público. 

Criar uma plataforma web 
específica e exclusiva do CRF/MG 
que possibilite a transmissão de 
conteúdo audiovisual em tempo 
real e materiais técnicos digitais.

Disponibilizar um congresso 
online gratuito que amplie a 
participação dos farmacêuticos do 
interior

Quantidade de 
congressistas/período/
localidade; 

Quantidade de palestras/
assunto; 

Emissão de certificados/
período/localidade; 

Índice de satisfação do 
farmacêutico.

Maio

Sistema de 
Informática 
do Cuidado 
Farmacêutico 
(Farmácia 
Clínica)

Sistema web gratuito 
que possibilite ao 
profissional inscrito 
e regular no CRF/
MG o registro dos 
serviços farmacêuticos, 
prescrição de 
medicamentos e 
gerenciamento 
da terapia 
medicamentosa.

Apoiar como ferramenta 
de trabalho gratuita e 
eficaz na prestação dos 
serviços farmacêuticos.

Criar um sistema web aberto aos 
farmacêuticos, que proporcione 
uma gama de serviços online 
relativas ao Cuidado Farmacêutico, 
de forma segura, ágil e eficiente.

Tornar-se referência em 
sistema de registro dos serviços 
farmacêuticos, prescrição de 
medicamentos e gerenciamento 
da terapia medicamentosa no 
estado de Minas Gerais.

Quantidade de 
farmacêuticos/ localidade; 

Quantidade prescrições/
terapias/paciente; 

Índice de satisfação do 
farmacêutico.

Março


