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Apresentação

Prezado Cidadão,

O presente documento trata do Planejamento Estratégico

do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região – Rio

Grande do Norte – CREF16/RN e tem como objetivo auxiliar a

gestão desta autarquia em curto, médio e longo prazo, definir a

estratégia de organização e estabelecer parâmetros e ações para

alcançar os resultados que a instituição pretende e necessita.

O CREF16/RN tem nesse documento um instrumento de

diagnóstico, definição da sua missão, valores, visão e

estabelecimento de metas para os anos de 2021/2022/2023,

visando proporcionar maior eficiência administrativa e clareza

quanto aos rumos definidos, estabelecendo uma cultura de

aprimoramento da gestão, mesmo diante dos desafios verificados.

Por fim, é importante destacar que o presente documento

é fruto de um processo de adaptação e de adaptação do

Planejamento Estratégico elaborado ainda no final do ano de 2019,

em virtude do grande impacto experimentado com a Pandemia da

COVID-19, que ocasionou mudanças no ambiente interno e

externo, fez surgir novas necessidades, potencializou algumas

outras já existentes e terminou por exigir a revisão sobretudo no

plano de metas e ações.



O CREF16/RN passou por uma avaliação e melhor

formulação do seu planejamento estratégico no final do ano de

2019 e por uma atualização deste instrumento no final do ano de

2020, visando identificar e reconhecer de modo mais realista a sua

situação atual e fazer uma projeção de futuro, sobre como o

CREF16/RN deve estar daqui há alguns anos.

Para isso, foram colhidas informações internas (com os

conselheiros e equipe administrativa) e externas (com os

registrados); redefinido o plano de negócios da instituição;

formulada análise SWOT, com identificação da forças e

oportunidades que podem contribuir para a consecução da

projeção de futuro, bem como as fraquezas e dificuldades que

podem impedir a consecução da realização dos propósitos e da

visão definida.

Ademais, diante disso, foram traçados objetivos concretos

e definidas metas, com criação de indicadores, que envolvem todos

os setores e contam com apoio da cúpula do órgão e da equipe

administrativa, para serem colocados em prática de maneira

imediata e outros já a partir do ano de 2020.
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Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo1
1.1. Introdução e Metodologias



Inicialmente, é importante ressaltar que o CREF16/RN é

uma pessoa jurídica de direito público interno e sem fins lucrativos,

inscrita no CNPJ sob o nº 23.603.274/0001-70, com sede e foro na

cidade de Natal/RN, localizada na Rua Des. Antônio Soares, 1274 –

Tirol – Natal / RN – CEP: 59.022-170, e abrangência em todo o

Estado do Rio Grande do Norte, sendo classificada como uma

autarquia especial (sui generis), vinculada ao Conselho Federal De

Educação Física, integrando o Sistema CONFEF/CREF’s

(regulamentado e criado pela Lei Federal nº 9.696, de 1º de

setembro de 1998), tendo como missão exercer a orientação e a

fiscalização das atividades físicas e desportivas, de modo a garantir

que a sociedade potiguar seja atendida por Profissionais de

Educação Física devidamente habilitados, levando em conta valores

como transparência, profissionalismo, legalidade, respeito,

eficiência e empatia e tendo como visão de futuro, até 2022, ser

referência em termos de profissionalismo, eficiência e

comprometimento com o fortalecimento da educação física e a

promoção do bem-estar social.
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Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo1
1.2. Identificação da entidade



Legendas:
COF: Comissão de Orientação e Fiscalização
CEP: Comissão de Ética Profissional
CEFE: Comissão de Educação Física Escolar
CLN: Comissão de Legislação e Normas
CESPP: Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional
CCF: Comissão de Controle e Finanças
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A Estrutura de Governança do CREF16/RN conta com a equipe

administrativa e com os conselheiros.

No total são 28 Conselheiros, dos quais 10 (dez) Membros Efetivos e

04 (quatro) Membros Suplentes, com mandato de 03 (três) anos e 10

(dez) Membros Efetivos e 04 (quatro) Membros Suplentes, com

mandato de 06 (seis) anos, eleitos no ano de 2018 para o triênio

2019/2012. A Diretoria estatutária do CREF16/RN é formada por 07

(sete) membros).

Quanto à Política De Remuneração, os conselheiros do CREF16/RN,

assim como seus diretores estatutários são voluntários e não

percebem remuneração fixa, mas apenas verbas indenizatórias, ajuda

de custo, auxílio representação e ressarcimento a título de reembolso

de despesas de quilometragem, quando no exercício de suas funções

ou designados pela Presidência ou Diretoria.

A Equipe Administrativa é formada por cargos comissionados e de

cargos efetivos, de prestadores de serviços, remunerados de acordo

com cada função, distribuídos em cinco diretorias (Diretoria Executiva,

Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira, Diretoria de Cobrança e

Diretoria de Orientação e Fiscalização), bem como de assessorias,

auxiliares administrativos e uma secretaria.
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O Plenário do CREF16/RN é o poder máximo da Entidade e é

constituído por 20 (vinte) Membros Efetivos e 08 (oito) suplentes.

Dentre algumas competências, destacam-se: estabelecer diretrizes

para a consecução dos objetivos previstos no seu Estatuto; aprovar

atos normativos ou deliberativos necessários ao exercício de sua

competência; adotar e promover as providências necessárias à

manutenção, em todo o País, da unidade de orientação e ação do

CREF16/RN; apreciar e aprovar Relatórios das Atividades

desenvolvidas pelo CREF16/RN, encaminhando para conhecimento

do CONFEF; fixar, dentro dos limites do CONFEF, o valor das

contribuições, taxas, emolumentos e multas devidas pelos

Profissionais e pelas pessoas jurídicas registradas no CREF16/RN.

A Diretoria é o poder que exerce as funções administrativas

e executivas do CREF16/RN e é constituída pelo: Presidente, 1º Vice-

Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º

Tesoureiro e 2º Tesoureiro. Compete coletivamente à Diretoria,

dentre outras, de cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto,

do Regimento Interno e as deliberações do Plenário; estabelecer as

diretrizes básicas e compatibilizá-las com a administração do

CREF16/RN e do CONFEF; preservar o patrimônio do CREF16/RN;

desenvolver suas ações de forma planejada e transparente; prevenir

riscos e corrigir desvios que afetem as contas garantindo seu

equilíbrio, atuar atendendo aos princípios do planejamento,

transparência e moralidade; autorizar ou aprovar operações de

crédito e contratos de qualquer natureza, desde que tenham como

objetivo o interesse e as necessidades do CREF16/RN; aprovar o seu

quadro de pessoal, criar cargos e funções, fixar salários e

gratificações, bem como autorizar a contratação de serviços

especiais; encaminhar, mensalmente, o balancete financeiro ao

CONFEF; 8
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adotar todas as providências e medidas necessárias à realização

das finalidades do Sistema CONFEF/CREFs; autorizar a participação

do CREF16/RN em entidades científicas, culturais, de ensino, de

pesquisa, de âmbito nacional ou internacional, voltadas para a

especialização e a atualização da Educação Física; fixar e

normatizar, quando houver, o pagamento de representação de

gabinete e pagamento de despesas eventuais autorizadas aos

Membros da Diretoria, aos Conselheiros e aos empregados do

CREF16/RN, quando no efetivo exercício de suas funções, bem

como aos representantes designados pela Diretoria do CREF16/RN,

quando para representação do Sistema CONFEF/CREFs;

desempenharas ações administrativas financeiras e políticas do

CREF16/RN, dente outras.

São Órgãos Permanentes de assessoramento do

CREF16/RN, conforme Resolução CREF16/RN nº 01/2015, de 12 de

setembro de 2015, as seguintes Comissões: Comissão de Controle

e Finanças; Comissão de Ética Profissional; Comissão de

Orientação e Fiscalização; Comissão de Legislação e Normas;

Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional; outras

que venham a ser criadas. As Comissões são órgãos de consultoria

da Presidência, da Diretoria e do Plenário do CREF16/RN, as quais

compete analisar, instruir e emitir pareceres nos assuntos ou

processos que lhe forem enviados pelo Presidente, retornando-os

devidamente avaliados para decisão superior.
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A Comissão de Controle e Finanças - CCF compete cumprir as

atribuições previstas no Estatuto, bem como o que lhe for atribuído

pelo Plenário do CREF16/RN, além de acompanhar, analisar e emitir

parecer sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis

mensais e o balanço do exercício do CREF16/RN, emitindo parecer

para conhecimento e deliberação do Plenário, fazendo referência

expressa às seguintes verificações: regularidade do processamento de

arrecadação da receita e da respectiva documentação comprobatória,

inclusive quanto ao recebimento de legados, doações e subvenções;

regularidade do processamento de aquisição de material, prestação

de serviços e adiantamento de numerário; regularidade do

processamento da despesa e da respectiva documentação

comprobatória, inclusive quando a inversões e aquisição, alienação e

baixa de bem patrimonial; analisar a proposta orçamentária do

CREF16/RN; apresentar ao Plenário denúncia fundamentada sobre

erros administrativos de matéria financeira, sugerindo as medidas a

serem tomadas; levantar, analisar e debater sobre os problemas

encontrados pela CCF na documentação apresentada pelo CREF16/RN;

propor e/ou apreciar ato normativo que verse sobre as prestações de

contas, demonstrações contábeis, proposta orçamentária e demais

relatórios do CREF16/RN.

A Comissão de Orientação e Fiscalização - COF compete

especificamente informar à Diretoria, através de relatórios mensais, as

ações e as atividades desenvolvidas pela COF e pelo Departamento de

Orientação e Fiscalização; emitir parecer sobre assuntos referentes à

fiscalização, quando solicitado pelo Plenário do CREF16/RN ou por sua

Diretoria; Acompanhar o DOF em ações para as quais for requisitada;

Acompanhar, controlar, e avaliar o desempenho do DOF, propondo

para as mesmo ações corretivas quando necessárias.
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A Comissão de Legislação e Normas - CLN compete

especificamente levantar, analisar, debater e esclarecer os problemas

legais inerentes à Educação Física, na área de sua abrangência; estudar

a questão da cientifização da Educação Física, de suas várias vertentes

e denominações; desenvolver intercâmbio com as Instituições de

Ensino Superior, examinando em conjunto a questão da formação;

analisar as leis, decretos, pareceres e normas que se relacionem com

a área da Educação Física e seus Profissionais.

A Comissão de Ética Profissional - CEP compete cumprir as

atribuições previstas no Estatuto, bem como o que lhe for atribuído

pelo Plenário, além de propor mudanças no Código de Ética do

Profissional de Educação Física; zelar pela observância dos princípios

do Código de Ética do Profissional de Educação Física; funcionar como

Conselho de Ética Profissional; examinar e julgar os recursos das

decisões de primeira instância, inclusive, determinando diligências

necessárias à sua instrução, levando, após o julgamento, ao

conhecimento do Plenário; responder consultas e orientar sobre o

disposto no Código de Ética do Profissional de Educação Física e no

Código Processual de Ética; responder consultas e orientar sobre a

conduta esperada dos Profissionais de Educação Física.

A Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional -

CESPP possui atribuições tais como, acompanhar, analisar e emitir

parecer sobre políticas, processos, projetos oriundos de órgãos

púbicos e de entidades privadas, que incidam sobre a formação

profissional inicial e continuadas em Educação Física; analisar e emitir

parecer sobre questões pertinentes à adequação da preparação

profissional à inscrição e ao registro no CREF16/RN; estabelecer

diretrizes para o aprimoramento dos Profissionais de Educação Física;
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propor normas e instrumentos para exame de suficiência profissional

e especialidades Profissionais em Educação Física; propor o

reconhecimento das especialidades Profissionais de Educação Física

nos diferentes campos da Educação Física definidos pelo CONFEF;

analisar, discutir e participar do processo de autorização, avaliação e

reconhecimento dos Cursos de graduação em Educação Física;

examinar, debater e definir a questão da cientifização da Educação

Física, de suas várias vertentes e denominações e de seu campo de

atuação profissional, dentre outras;

Assessoria Jurídica – ASSEJUR Compete a essa Assessoria Jurídica

prestar assessoramento nas diversas áreas do direito, tanto nos

aspectos preventivos quanto na administração do contencioso,

sugerindo medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar

segurança jurídica aos atos e decisões do Conselho. Compete

assessorar a Presidência no planejamento, relatórios,

acompanhamento de resultados e desenvolvimento e no que mais for

necessário de acordo com os interesses do CREF16/RN.

Assessoria de Comunicação – ASSECOM Compete à Assessoria de

Comunicação elaborar e fomentar a política institucional de

comunicação e informação; aproximar relações com a sociedade;

elaborar e executar o plano de divulgação do CREF16/RN; monitorar

as publicações nas redes sociais; produzir, copidescar e elaborar textos

jornalísticos; captar, distribuir e divulgar as matérias publicadas, de

interesse da Instituição; produzir e editar o Boletim Informativo do

CREF16/RN.
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Assessoria Contábil – ASSECON Compete a essa Assessoria prestar

todo o aparato contábil de registro e acompanhamento sistemático

das atividades fins. Compete ainda assessorar a Presidência no

planejamento, relatórios, acompanhamento de resultados e

desenvolvimento e no que mais for necessário de acordo com os

interesses do CREF16/RN.

Diretoria Executiva - Responsabilizar-se pela Execução dos projetos e

atividades administrativas do CREF16/RN e Dirigir a criação e execução

dos procedimentos, métodos e rotinas administrativas e propor

medidas que visem maior eficiência e produtividade entre os

Departamentos/Assessorias e todo o corpo administrativo do

CREF16/RN; Participar da criação, elaboração e atuar na coordenação

da execução de todos os projetos em que o CREF16/RN faça parte;

Atuar no desenvolvimento das relações institucionais do CREF16/RN;

Dirigir o trabalho das Diretorias, Assessorias, funcionários, estagiários,

servidores, prestadores de serviços em todas as áreas administrativas

do CREF16/RN, prezando sempre pelo bom relacionamento interno e

externo; Acompanhar e analisar os relatórios emitidos pelas Diretorias

e os requerimentos da Presidência junto a todas as áreas

administrativas do CREF16/RN, repassando para a Presidência os

dados e matérias de relevância para a administração do Conselho;

Verificar e filtrar os problemas, dando as devidas soluções e levando

ao conhecimento do Presidente, aqueles que fugirem a sua alçada;

Assistir a Presidência nos assuntos referentes à rotina administrativa

do CREF16/RN; Dirigir a implantação e o funcionamento da Ouvidoria

do CREF16/RN; Promover o fortalecimento institucional do

CREF16/RN e articular a participação do CREF16/RN em reuniões com

outros órgãos e instituições; Dirigir a Elaboração do Relatório de

Gestão do CREF16/RN a ser encaminhado ao CONFEF e ao Tribunal de

Contas da União, dentre outros. 13
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PRESIDENTE DIRETORIA
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Modelo de negócios - Quadro de Modelo de Negócios         
Business Model Canvas

Durante a elaboração do planejamento estratégico do CREF16/RN, foi elaborado o
Business Model Canvas desta autarquia, levando-se em consideração, todavia, sua natureza de
órgão público e, também, que sua atuação não se enquadra propriamente numa atuação de
mercado, mas sim institucional. Segue abaixo o Quadro de Modelo de Negócios Business Model
Canvas do CREF16/RN.
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No que diz respeito ao diagnóstico situacional organizacional, para avaliar o cenário em

que atua o CREF16/RN foram estabelecidas perguntas por meio de formulário digital

disponibilizado para a um total de 4.400 profissionais de Educação Física, dos quais 107 enviaram

respostas. Em seguida, são apresentadas as perguntas e o percentual de respostas.

3.1. Pesquisa – Formulário Digital

3 Diagnóstico situacional organizacional
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Diagnóstico situacional organizacional
3.1. Pesquisa – Formulário Digital
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3.1. Pesquisa – Formulário Digital

3 Diagnóstico situacional organizacional



O presente documento é fruto de atualização do planejamento
estratégico elaborado ainda no final do ano de 2019, em virtude do
grande impacto imposto pela Pandemia da COVID-19, que ocasionou
mudanças no ambiente interno e externo, fez surgir novas
necessidades, potencializou algumas outras já existentes e terminou
por exigir a revisão sobretudo no plano de metas e ações.

Observe-se que no atual momento, a humanidade passa por
aquela que talvez seja sua maior crise, pois os efeitos da Pandemia da
COVID-19 afetam diretamente a saúde e a força de trabalho de todos
os países, bem como cria e agrava as dificuldades econômicas
enfrentadas pela nos últimos tempos.

No contexto nacional brasileiro, as incertezas quanto a até quando
perdurará a pandemia, bem como o agravamento da turbulência
política e da crise econômica experimentada pelo país, impõem que os
gestores públicos repensem e façam uma readequação do seu
planejamento, levando em conta a necessidade de austeridade na
utilização dos recursos e da imperiosa demanda por serviços à
distância (online, virtuais) e da criação das bases e implantação da e-
governance, sobretudo no âmbito dos Conselhos Profissionais em que
as medidas de enfrentamento da pandemia e de segurança sanitária
impactaram mais diretamente o exercício da atividade econômica dos
registrados.

Noutra senda, deve-se levar em consideração que o Estado do Rio
Grande do Norte, apesar de apresentar alguns sinais de recuperação,
ainda encontra-se em quadro de crise econômica; e, além disso, que a
Pandemia expôs a necessidade permanente de a população cuidar da
saúde e de praticar atividade física, devidamente orientada pelos
Profissionais de Educação Física, colocando ainda em “vitrine” os
espaços onde as atividades físicas são realizadas, o que termina por dar
maior relevo à Profissão da Educação Física.

Assim sendo, frente a tais fatores, traça-se um quadro de
ameaças e oportunidades para o CREF16/RN.
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Análise SWAT

FORÇAS

- Experiência dos conselheiros;
- Aumento da notoriedade do CREF16/RN junto à
sociedade;
- Normatização do exercício profissional;
- Obrigatoriedade de registro imposta por lei;
- Relacionamento institucional junto a outros
órgãos de fiscalização e instâncias dos três
poderes;
- Eficiência do Setor Jurídico;
- Amadurecimento do Setor de Fiscalização e
Orientação;
- Comprometimento da diretoria administrativa;
- Experiência na realização dos procedimentos
administrativos internos;
- Interiorização das ações.

FRAQUEZAS
- Desconhecimento do código de ética
profissional, das normas que regem a profissão e
dos deveres e direitos estatutários por parte de
parcela dos registrados;
- Falta de engajamento de parcela dos
profissionais quanto à necessidade de
aproximação junto ao Conselho;
- Falta de conhecimento por parte de parcela dos
profissionais quanto a sua atuação, propósitos e
competências do CREF16/RN;
- Equipe administrativa interna com necessidade
de capacitação e treinamento;
- Insatisfação por parte de parcela dos
profissionais quanto a qualidade do atendimento;
- Necessidade de melhoria da comunicação com
os registrados;
- Atendimento presencial apenas na capital do
Estado;
- Ausência de definição clara de parte dos
processos administrativos internos.

OPORTUNIDADES
- Aumento da relevância da profissão da educação
física no contexto da Pandemia da COVID-19;
- Aumento e melhoria na percepção social no que
diz respeito à importância da prática de atividades
físicas orientadas por profissionais de educação
física;
- Aumento do número de faculdades de Educação
Física e Interiorização do ensino superior na área
da Educação Física
- Alto percentual populacional inativo quanto à
prática de atividades físicas;
- Possibilidade de atuação em diversas áreas por
parte do profissional de educação física;
- Mercado fitness em continuo crescimento;
- Tendência da população em se preocupar mais
com a imagem pessoal e com o bem-estar e a
saúde;
- Possibilidade de expansão do conselho com
criação de escritórios em outras cidades;
- Parcerias com Conselhos Regionais de outras
profissões, no intuito de melhor viabilizar a
fiscalização do exercício profissional.

AMEAÇAS
- Agravamento da crise econômica em virtude da
Pandemia da Pandemia da COVID-19;
- Aumento do risco de inadimplência por parte
dos Registrados Pessoas Jurídicas;
- Exercício ilegal da profissão por parte de
estudantes de educação física, de profissionais de
outras áreas e até mesmo de não formados;
- Prejuízo aos registrados pessoa física pelo uso
inadequado e ilegal das redes sociais, no que diz
respeito ao exercício ilegal da profissão;
- Expansão e possibilidade de uso ilegal e
inadequado de aplicativos que oferecem serviços
na área, no que diz respeito ao exercício ilegal da
profissão;
- Necessidade de modernização das ferramentas
de gestão e de atendimento.

4



O CREF16/RN possui como Missão: “Exercer a orientação e a fiscalização das atividades

físicas e desportivas, de modo a garantir que a sociedade potiguar seja atendida por Profissionais

de Educação Física devidamente habilitados e regulares”.

Estrategicamente, toma-se como Visão de Futuro da gestão do CREF16: “Até 2023, ser

referência em termos de profissionalismo, eficiência e comprometimento com o fortalecimento da

educação física e a promoção do bem-estar social”.

Já no que diz respeito aos Valores estabelecidos pelo CREF16/RN, tem-se os seguintes:

Transparência, Profissionalismo, Legalidade, Respeito, Eficiência e Empatia.
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5.1. Missão, Visão e Valores

Transparência

Profissionalismo

Respeito

Legalidade

Eficiência

Empatia

Exercer a orientação e a 
fiscalização das atividades físicas e 

desportivas, de modo a garantir 
que a sociedade potiguar seja 
atendida por Profissionais de 
Educação Física devidamente 

habilitados.

Missão

“Até 2023, ser referência em termos 
de profissionalismo, eficiência e 

comprometimento com o 
fortalecimento da educação física e 
a promoção do bem-estar social”. 

Visão de Futuro
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Dentre os objetivos, metas e indicadores estabelecidos para cada setor, destacam-
se os abaixo listados.

Orientação e Fiscalização Indicadores e Metas SMART

Processo Ético e Processo de Multas oriundas da 
fiscalização

Número de Processos analisados por 
mês; 

Número de processos abertos; Número 
de processos julgados.

Priorizar o aspecto qualitativo das fiscalizações Número de atendimentos, de 
orientações e de fiscalizações por mês.

Intensificar a atuação do CREF Móvel Número de edições do CREFMóvel; 
Número de Fiscalizações; Número de 
Pessoas Físicas e Jurídicas atendidas.

Ação efetiva: Dar ênfase aos casos recorrentes e mais 
graves de desrespeito às normas que regem a profissão.

Número de percentual de recorrência; 
Números de encaminhamentos por 

Tipo.
Aperfeiçoar o monitoramento do exercício da educação 

física em escolas, condomínios, e espaços públicos. 
Aumentar o número de fiscalizações e promover ações 

de conscientização.

Número de fiscalizações por mês; 
Número de ações de conscientização.

Administrativo Indicadores e Metas SMART

Definição e reavaliação de funções e delegação de 
tarefas e responsabilidades. (Padronização de 

Processos)

Estabelecer padronização de processos 
internos até 30 de abril de 2021.

Melhorar Infraestrutura (física, mobiliária e tecnológica) 

Digitalização dos arquivos e implantação 
de sistema de gestão de documentos até 

Setembro de 2021; revisão e 
tombamento do patrimônio até 

Setembro de 2021; Inauguração da nova 
sede até Setembro de 2021; 

Inaguruação da Seccional Mossoró até 
Setembro de 2021. 

Estruturação dos fluxos de processos e capacitação dos 
colaboradores sobre eles.

Estabelecer padronização de processos 
internos até 28 de Maio de 2021.

Criação de tutoriais.
Criar 1 tutorial para cada atividade de 
cada setor até 30 de junho de 2021.

Capacitação periódica no prazo de 1 ano. Definir prazos.
Definir até 31 de março de 2021 todas 

as capacitações bem como seus 
executores.

Treinamento departamentalizado (recepção, registro, 
fiscalização e etc.)

Elaborar treinamento a respeito de 
processos e tarefas até 30 de junho de 

2021.
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Financeiro e Cobrança Indicadores e Metas SMART

Melhoria das ferramentas de cobrança e recebimentos Percentual de inadimplência da carteira 
de anuidades; Flexibilização e criação 

de possibilidades em virtude da 
Pandemia

Emissão de guias de pagamentos pelo site e 
recebimentos por cartões de crédito. Número de recebimentos por meio de 

pagamento

Interiorização dos procedimentos de cobrança via 
reclamação pré processual e execuções fiscais.

Número de ocorrências de reclamações 
de cobrança

Intensificar a cobrança de débitos de pessoa jurídica. Percentual de inadimplência Pessoa 
Jurídica; Valor de Recebimentos 
estratificado por Pessoa Jurídica.

Comunicação Indicadores e Metas SMART

Reforçar a comunicação da atuação do Conselho, suas 
atribuições legais, suas ações e os serviços ofertados

Número de ações de publicidades 
efetivadas por tipo de mídia

Esclarecer o papel do conselho como órgão fiscalizador 
em diferenciação com o papel de outras instituições 

(como sindicatos, por exemplo)

Número de ações efetivadas; Número 
de publicidades efetivadas

Fortalecer a imagem do Conselho e criar maior 
legitimação como órgão de orientação e fiscalização

Publicização de Número de fiscalizações 
e Número de orientações; Número de 

publicações.

Trabalhar a imagem do Conselho como parceiro da 
classe e do profissional

Número de ações e eventos de 
divulgação

Plano de convênios e benefícios para os registrados
Número de conveniados; Número de 
Benefícios; Relação de Conveniados
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Plenário e Diretoria Estatutária Indicadores e Metas SMART

Reforçar o contato com os outros conselhos, com os 
poderes constituídos e demais instituições da sociedade 

civil e organizada.

Número de interações; Número de 
encontros e participações em eventos 

por mês.
.

Reforçar relacionamentos para a vinda de eventos 
nacionais para o RN e talvez a promoção e criação de 

eventos locais.

Até 31 de dezembro de 2021 ter 
promovido 1 evento regional em prol da 

classe

Reforçar a comunicação interna e o acompanhamento 
das ações do CREF16.

Emissão de relatório trimestral de 
atividades para todos os servidores

Reuniões internas periódicas 1 reunião quinzenal para deliberações 
internas e feedbacks de equipe

Ações de melhoria do ambiente organizacional. Reforço 
de engajamento dos colaboradores e conselheiros.

1 reunião mensal para alinhamento da 
atuação do conselho; 1 reunião 

bimestral com a equipe administrativa;
Criar reuniões e fóruns de discussão de temas 

relacionados à Educação Física. 
1 por mês, baseados relatos da ouvidoria 

e reclamações

Definição de responsabilidades na atuação em projetos 
e eventos.

Até 31 de março de 2020 estipular 
responsáveis por atuação do CREF16 em 
eventos institucionais e junto aos mais 

diversos órgãos.
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Jurídico e Licitações Indicadores e Metas SMART

Estabelecer junto com o Departamento de Fiscalização e 
Orientação o padrão dos processos administrativos por 

meio da criação de modelos.

Número de modelos de documentos 
criados; Relatório trimestral de 

atividades.

Aprimorar a filtragem de temas que necessitam de 
normatização ou de revisão da normatização em vigor

Número de atos normativos criados ou 
revisados; Relatório trimestral de 

atividades.
Emissão de pareceres e Orientações acerca dos temas e 

problemas mais recorrentes
Número de pareceres elaborados; 

Número de Orientações expedidas.

Encaminhamentos e judicialização dos casos mais graves 
de violação do exercício profissional

Número de Ofícios encaminhados ao MP 
e à Polícia Civil; número de ações 

protocoladas por tipo de ação; Emissão 
de relatório trimestral de atividades.
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Considerações Finais

Por fim, têm-se que durante a elaboração e revisão do
Planejamento Estratégico do CREF16/RN verificou-se que a dinâmica
imposta pela Pandemia da COVID-19 apresenta ainda um quadro de
algumas incertezas e muitos desafios em relação ao funcionamento de
todos os órgãos públicos e também do setor privado.

Contudo, muitas das necessidades verificadas e dos objetivos e
metas traçadas no Planejamento Estratégico podem ser trabalhadas
independentemente da pandemia, devendo ser priorizadas, sobretudo
aquelas ligadas a melhoria da estrutura física e a modernização do
CREF16/RN, pois, além de tudo, têm potencial de minimizar os
impactos ocasionados na gestão, no atendimento e na fiscalização.

Deve-se dizer também que, em complemento a este
documento, deverá ser anualmente elaborado Plano Anual de Gestão,
visando detalhar, especificar e implementar rotinas administrativas que
possibilitem e potencializem a concretização deste Planejamento
Estratégico com a melhor eficiência administrativa possível e levando
em conta o contexto e os resultados verificados em cada ano.

Ademais, importa ressaltar que a execução do presente
planejamento exige atuação integrada e articulada de todas as
diretorias administrativas, bem como participação ativa da diretoria
estatutária; o que, sendo realizado, contribuirá significativamente para
que seja alcançada a visão de futuro traçada para o CREF16/RN, qual
seja: “Até 2023, ser referência em termos de profissionalismo,
eficiência e comprometimento com o fortalecimento da educação física
e a promoção do bem-estar social”.
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