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O Modelo de Governança do ICMCI (veja
https://www.cmc-
global.org/content/governance-overview-
committees ) determina a existência de
quatro (4) Comitês Permanentes. O QAC é
um deles. Cabe ao QAC fazer as auditorias
dos Institutos Nacionais (IMCs)a cada três
(3) anos para determinar a conformidade da
governança da instituição e do processo de
certificação de consultores de organização
com relação à norma ou padrão definido
pelo ICMCI e sustentado no Corpo de
Conhecimentos (CBK) e no Modelo de
Competências do Consultor de
Organização. Saiba mais sobre a auditoria
que o ICMCI realiza nos institutos nacionais
e a credibilidade da Certificação CMC no
artigo que você pode acessar pelo link:
http://ibco.org.br/o-comite-de-auditoria-da-
qualidade-do-icmci-qac-funcoes-e-
responsabilidades/

O Prêmio Constantinus é uma
oportunidade aos associados do IBCO para
apresentarem seus projetos de consultoria
bem sucedidos. Esta premiação reconhece o
consultor e o cliente da consultoria. Para
evitar a simultaneidade com outros eventos
de final de ano, o comitê gestor do Prêmio
Constantinus – Brasil decidiu postergar
brevemente o calendário de inscrições e
entrega do prêmio. O novo cronograma
proposto é:
Inscrições dos Projetos: até 29/JAN/2021
• Avaliação pelos Jurados: até 

26/FEV/2021
• Cerimônia de Entrega: entre 08 e 

19/MAR/2021
Saiba mais: http://ibco.org.br/premio-
constantinus-brasil/
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DICA DE CONSULTORIA

A DICA DE CONSULTORIA deste mês, com base na
experiência internacional ONE MINUTE IDEAS do
Institute of Management Consultants USA: Palestras e
Sessões Simultâneas:
Imagine que você foi convidado para apresentar uma
sessão simultânea em uma próxima conferência. Vamos
começar com uma simples afirmação: Você terá mais
participação em uma sessão plenária versus outra
simultânea, portanto, você terá mais participação se falar
em (em ordem decrescente):
• Uma sessão nobre (Keynote)
• Qualquer sessão plenária
• Uma simultânea contra menos simultâneas
• Qualquer sessão simultânea
• Uma simultânea contra um grande nome
Você quer que as pessoas participem da sua sessão. Mas
você quer que todos os tipos ou um público-alvo
específico? Comece por fazer uma PROMESSA
GIGANTE sobre o que você vai entregar... e entregue!
Faça mistério em sua descrição da sessão.
Descreva-se em termos de realizações importantes para o
seu público versus para si mesmo. Se você quiser um
grupo específico de pessoas, identifique-os, por exemplo,
"As pequenas organizações que enfrentam problemas
com a concorrência vai aprender..." ou "Os proprietários
de organizações que procuram uma estratégia de saída
vai descobrir como..."
DICA: Escreva o prospecto você mesmo, pois a maioria das

conferências (especialmente as pequenas ou as locais)
podem não escrever o prospecto eficaz que atrai. Descreva-
se e sua apresentação para o público que você deseja. Faça,
prometa e entregue. Finalmente, pense duas vezes antes de
aceitar fazer uma simultânea a menos que você sabe contra
quem e contra o quê você vai concorrer.
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