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A fiscalização é, sem dúvida, a razão da 
criação do Sistema CFA/CRAs. O registro 
é o que caracteriza o profissional e o legi-
tima para exercer a profissão. Entretanto, 
há tempos que o Sistema vinha prati-
cando uma fiscalização punitiva, que mais 
afastava do que agregava novos regis-
tros. O resultado de prática tão ultra-
passada é número pífio de registrados 
adimplentes.

É preciso mudar a estratégia e focar em 
uma fiscalização prospectiva. Por isso, 
uma das missões da nova gestão do CFA 
é investir em inteligência de dados por 
meio da disponibilização de ferramenta 
BigData. Ao invés de trabalharmos a fis-
calização no varejo, vamos trabalhar no 
atacado e isso trará muito mais qualidade 
a todo o processo fiscalizatório.

O CFA já trabalha para implementar a 
ferramenta. Quatro Regionais terão, até 
o fim desse semestre, o sistema BigData, 
mas a nossa meta é trazer para todos 
dos CRAs a inteligência de mercado na 
gestão de dados e de informações.

Não tenho dúvidas de que essa ferra-
menta ampliará as ações de fiscalização 
de pessoas físicas e jurídicas, que possibi-
litarão crescentes aumentos de regis-
trados e receitas, ampliando o alcance 
das ações e a autonomia financeira dos 
Regionais. 

Esse é um dos destaques do Boletim 
ADM 83. A publicação traz, ainda, infor-
mações sobre o Fórum da Mulher Admi-
nistradora, evento a ser realizado pelo 
Federal no segundo semestre deste ano. 
Veja, ainda, as notícias dos Regionais. 
Uma ótima leitura!

Adm. Wagner Siqueira
Presidente do Conselho Federal de Administração 

CRA-RJ nº 01-02903-7

Fiscalização 
prospectiva
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CFA participa de reunião 
técnica sobre Mestrado 

e Doutorado no CNE
O diretor de Formação Profissional do 
Conselho Federal de Administração (CFP/
CFA), Adm. Mauro Kreuz, participou de 
reunião técnica no Conselho Nacional 
de Educação (CNE). O evento, realizado 
no dia 8 de maio, contou com a presença 
do presidente da Câmara de Educação 
Superior, Luiz Roberto Curi, e da diretora 
de Avaliação da CAPES, Rita de Cássia 
Barradas Barata. A reunião tratou da 
publicação da Portaria MEC nº 389/2017, 
que dispõe sobre os cursos de mestrado 
e doutorado profissional, no âmbito da 
pós-graduação stricto sensu.

O CFA foi o único conselho profissional 
a participar das discussões sobre o tema. 
O diretor da CFP destacou que o Sistema 
CFA/CRAs vive um importante momento, 
visto que o CFA aprovou, em plenário, o 
novo escopo doutrinário do Sistema CFA/
CRAs que contempla dezesseis campos 
conexos à Administração e os egressos de 
cursos sequenciais. “O mundo do trabalho 

evoluiu em todas as áreas. A academia 
evoluiu aderente a essas mudanças do 
mundo do trabalho e, portanto, nós não 
podemos, enquanto reguladores, ficar 
prendendo a sociedade e as novas inicia-
tivas que são muito positivas para o ganho 
de escala e de desenvolvimento que o 
Brasil precisa.”, disse ressaltando, ainda, 
a importância de que a proposta a ser 
apresentada no âmbito do MEC deve ser 
capaz de gerar impactos relevantes para o 
setor produtivo do país.

Ouvidoria do CFA
ouvidoria.cfa.org.br
Telefone: 0800-647-4769
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Ferramenta Bigdata potencializará 
fiscalização no Sistema CFA/CRAs

Sistema, que já é adotado pelo CRA-RJ, será implementando 
em quatro CRAs até o meio do ano

A nova gestão do Conselho Federal de 
Administração (CFA) trabalha a todo 
vapor para realizar os projetos previstos 
no plano de trabalho. Um dos desafios 
propostos pelo grupo, liderado pelo pre-
sidente Wagner Siqueira, é a implemen-
tação de uma ferramenta que promete 
mudar o patamar da fiscalização em todo 
o Sistema CFA/CRAs.

A princípio, a ferramenta de bigdata - 
sistema inteligente para busca de dados – 
será aplicada nos Conselhos Regionais de 
Administração de Alagoas, Mato Grosso, 
Maranhão e Paraíba até julho deste ano. 
“Ao invés de trabalharmos a fiscalização 
no varejo, vamos trabalhar no atacado e 
isso trará muito mais qualidade a todo o 
processo fiscalizatório”, afirma o presi-
dente do CFA, lembrando que os demais 
Regionais também terão, até o final do 
ano, a ferramenta que potencializará a 
fiscalização.

O CRA-RJ já adota o sistema desde 
2015 e, naquele Regional, os avanços na 
fiscalização foram expressivos. Segundo 
Wagner Siqueira, a meta é levar para o 

Sistema CFA/CRAs a experiência positiva 
vivida no Rio de Janeiro. “A ferramenta 
certamente racionalizará o tempo, garan-
tirá mais rapidez no processo decisório e 
de execução. Mas, acima de tudo, per-
mitirá que os gestores trabalharem com 
mais inteligência e reflexão, pensando 
melhor sobre as ações, substituindo o 
tempo de execução pelo de reflexão e a 
reflexão é o prelúdio da ação”, explica.

A empresa que implementará o sistema 
bigdata – a Neoway Business Solutions – 
esteve no CFA para capacitar os coorde-
nadores da autarquia. Eles conheceram 
a ferramenta que, entre outras coisas, 
oferece informações detalhadas de 
empresas. Isso trará para todo o Sistema 
CFA/CRAs a inteligência de mercado 
na gestão de dados e de informações. 
Wagner garante que isso ampliará as 
ações de fiscalização de pessoas físicas 
e jurídicas, possibilitando crescentes 
aumentos de registrados e receitas no 
CRAs. “A expectativa, a curto prazo, é um 
aumento de 5% no número de regis-
trados. A médio e longo prazos, certa-
mente esse número irá dobrar”, projeta.
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Ouvidoria: seu canal de 
comunicação com o CFA

RBA 117 traz 
reportagem sobre 
crise penitenciária

A Ouvidoria do Conselho Federal de 
Administração (CFA) é um canal utilizado 
para fortalecer e ampliar a comunicação, 
entre a Autarquia e os profissionais de 
Administração. Em média, o setor chega 
a receber 50 solicitações mensais, entre 
reclamações, sugestões, elogios, informa-
ções e denúncias.

Todas as demandas são recebidas por um 
profissional, que encaminha aos setores 
para providências. Após tratamento da 
área responsável, o solicitante é conta-
tado, seja por e-mail ou telefone, para 
receber informações sobre a finalização 
da solicitação.

A má gestão é a causa de muitos pro-
blemas brasileiros. Vários setores da 
sociedade são afetados pela ingerência, 
entre eles está o setor prisional. A crise 
penitenciária brasileira é o destaque da 
Revista Brasileira de Administração (RBA) 
edição 117. A reportagem traz um pano-
rama da situação nos presídios do país, 
com a opinião e sugestões de administra-
dores para enfrentar o problema. 

No especial “Administração Esportiva”, 
a RBA traz uma entrevista com o pre-
sidente do Flamengo, Adm. Eduardo 
Bandeira de Mello. Na ocasião, ele conta 

A Ouvidoria procura, ainda, aperfeiçoar os 
processos de trabalho no CFA, e, para tanto, 
está sempre à disposição para receber as 
demandas, seja ela interna ou externa.

Se você tem uma crítica, sugestão, recla-
mação, elogios, ou mesmo uma denúncia, 
encaminhe sua solicitação pelo formulário 
eletrônico específico, pessoalmente ou 
por telefone e e-mail. A Ouvidoria está 
instalada na sede do CFA, em Brasília-DF, 
e o horário de atendimento ao público 
é de segunda a sexta-feira, nos turnos 
matutino (8h30 às 12h) e vespertino 
(13h30 às 18h). O telefone da Ouvidoria é 
0800-647-4769.

como usou seu conhecimento na área 
da Administração para tirar o clube do 
vermelho e colocar o time no rol dos cam-
peões novamente.

Artigos, notícias do Sistema CFA/CRAs 
e outras matérias compõem a edição 
117 da RBA que já está disponível em 
www.revistarba.com.br
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CFA realiza Direx e Reunião 
Plenária em Rio Branco-AC

Os 27 Conselheiros Federais do Conselho 
Federal de Administração (CFA) esti-
veram reunidos em Rio Branco, no Acre, 
nos dias 7 e 8 de junho. Na cidade, eles 
participaram da 5ª Reunião da Diretoria 
Executiva do CFA (Direx) e da Reunião 
Plenária de junho.

Para o presidente do CFA, Adm. Wagner 
Siqueira, a realização das reuniões no 
Acre é importante por dois motivos. “O 
primeiro deles é porque o CRA-AC é o 
mais jovem do Sistema CFA/CRAs, com 
apenas sete anos de existência. A nossa 
presença demonstra o apoio e prestígio 
que damos ao Regional. Em segundo 
lugar, o CRA-AC apresentou um belo 
desempenho. Apesar de jovem, o Regional 
tem se destacado na realização de suas 
tarefas”, elogiou Wagner Siqueira.

Nesses dois dias, o presidente do CFA e os 
demais Conselheiros Federais da autar-
quia discutiram vários assuntos. Um deles 
foi a apreciação das minutas das Resolu-

ções Normativas que propõem o Registro 
Profissional de egressos de Cursos 
Superiores conexos. Além disso, eles 
analisaram julgamentos de processos em 
grau de recurso, as solicitações de apoio 
institucional para eventos, os balancetes 
do CFA, a implementação do sistema Big-
Data na fiscalização, entre outros temas.

Durante a Reunião Plenária aconteceu, 
ainda, mais uma edição do Debate Qua-
lificado com Temas de Vanguarda. Desta 
vez, o assunto abordado foi “Registro no 
CRA de egresso de nível médio”, tema 
apresentado pelo Adm. Raphael Monteiro 
da Costa.

As duas reuniões aconteceram no Hotel 
Nobile Suits, na capital Rio Branco. O 
evento teve o apoio do Conselho Regional 
de Administração do Acre (CRA-AC) 
e do Presidente do Regional acreano, 
Adm. Fábio Mendes Macêdo. O Conse-
lheiro Federal pelo Estado do Acre, Adm. 
Marcos Clay, também participou evento.
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Adm. Wagner Siqueira toma posse na ANE
O presidente do Conselho Federal de 
Administração (CFA), Adm. Wagner 
Siqueira, tomou posse hoje, 1º de junho, 
na Academia Nacional de Economia 
(ANE). Ele foi eleito para compor o quadro 
de Notáveis Imortais das Ciências Econô-
micas, Políticas e Sociais da entidade e, 
além disso, Wagner foi confirmado como 
novo acadêmico Titular da Cátedra 123.

O evento aconteceu do Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio de 
Janeiro (CRC-RJ). O público lotou o audi-
tório do local para prestigiar a solenidade. 
Os novos membros da ANE foram cha-
mados um a um para receberem o certifi-
cado e assinarem o livro de posse.

Wagner recebeu o certificado de seu 
padrinho na ANE, o Adm. Hélio Tito 
Simões de Arruda. Ele é presidente do 
CRA-MT e também é membro da Aca-
demia. Em seu discurso, Wagner falou 
um pouco da atual situação política do 
país, afirmando que há uma degradação 
dos valores morais e a Academia tem 
um papel relevante para o exercício da 
cidadania. “É preciso a presença cidadã 
da nação brasileira para que o Estado efe-

tivamente seja uma nação politicamente 
organizada e reflita os desejos dessa 
cidadania, os interesses, as aspirações, as 
suas crenças, as suas realidades. Para isso, 
é preciso, sim, um verdadeiro novo pacto 
social que não vai se resolver com eleição 
direta, nem com eleição indireta, mas com 
a construção e fortalecimento da cida-
dania”, disse.

O presidente do CFA falou, ainda, da 
honra em ser convidado para integrar a 
Academia. “A loucura do Hélio Tito de 
me indicar e que, certamente, fez com 
que os demais companheiros pudessem 
ratificar o meu nome. Recebo com muita 
humildade essa menção honrosa. Recebo 
isso como uma expressão de milhares de 
colegas de profissão”, agradeceu emocio-
nando Wagner Siqueira. Ao final de seu 
discurso, ele foi ovacionado pelo público 
que estava presente na solenidade.

A honra foi conferida a Wagner Siqueira 
após votação durante a Assembleia Geral 
da Academia. O cargo é conferido aos 
profissionais, de notória competência e 
saber em qualquer das ciências ou profis-
sões abrangidas pela sociedade.
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Nota de pesar – 
Adm. Ailema Pucú

É com grande pesar que o Conselho 
Federal de Administração (CFA) comunica 
o falecimento da Adm. Ailema da Silva 
Pucú. Carinhosamente chamada de Dona 
Ailema, ela era muito querida no Sistema 
Conselhos Federal e Regionais de Admi-
nistração (CFA/CRAs) por ter dedicado a 
vida à Administração.

Ailema era funcionária do CFA desde 
1977. Sua atuação no Conselho foi mar-
cada pelo empenho invejável. Avessa à 
tecnologia, a sua mesa de trabalho tinha 
apenas blocos de notas, lápis e caneta. 
Entretanto, a sua produção intelectual 
inspirava a todos. Além disso, Ailema se 
destacava por sua conduta ilibada, altiva, 
proativa e sua obstinação em entregar o 
trabalho bem feito e no prazo determi-
nado.

Aluna do Adm. Belmiro Siqueira, Ailema 
sempre falava, com orgulho, da satisfação 
que tinha de ter vivenciado a época em 
que o patrono da Administração foi presi-
dente do CFA. E ela trabalhou não só com 
Belmiro, mas com quase todos os Admi-
nistradores que presidiram o CFA como 
Adm. Guilherme Quintanilha de Almeida, 
Adm. Luis Carlos Aires Barreira Nanan, 
Adm. Heroni de Assunção Jacques, 

Adm. Marco Antônio de Brito Carvalho, 
Adm. Duaran Leão Duarte, Adm. Gilmar 
Camargo de Almeida, Adm. Rui Otávio 
Bernardes de Andrade, Adm. Roberto 
Carvalho Cardoso e Adm. Sebastião Luiz 
de Mello.

No início da gestão do Adm. Wagner 
Siqueira, em janeiro de 2017, Ailema já 
estava licenciada por motivos de saúde 
e, infelizmente, faleceu no dia 7 de junho, 
antes de retomar suas atividades no CFA, 
onde exercia o cargo de Assessora Espe-
cial da Presidência. Entretanto, quando 
ainda era presidente do CRA-RJ, Wagner 
homenageou Dona Ailema durante o XXII 
Encontro Brasileiro de Administração 
(Enbra) em razão das várias décadas de 
serviços prestados ao Sistema.

A sua dedicação rendeu muitas outras 
homenagens, não só do CFA, mas de 
vários CRAs. No Jubileu de Ouro da pro-
fissão, por exemplo, ela foi laureada por 
ser a funcionária de destaque no Sistema.

Ailema deixa uma filha, duas netas e um 
casal de bisnetos. O velório e o enterro da 
Administradora aconteceu em Brasília-DF 
e o presidente do CFA decretou, na oca-
sião, luto de três dias.
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Em plenária histórica no Acre, CFA aprova 
registro para técnicos de nível médio e para 

Mestres e Doutores em Administração

O Conselho Federal de Administração 
(CFA) realizou, no dia 8, mais uma Reu-
nião Plenária. O evento aconteceu em 
Rio Branco, no Acre, e reuniu, além do 
presidente da autarquia, Adm. Wagner 
Siqueira, os demais Conselheiros Federais 
do CFA.

Na reunião, foi aprovado o registro pro-
fissional em CRA para egressos de cursos 
de educação profissional técnica de 
nível médio conexos à Administração e o 
registro para egressos de cursos de Mes-
trado e Doutorado cujos programas sejam 
afetos à Administração e reconhecidos 
pelo MEC e que terão título de Mestre e 
Doutor em Administração.

Para o presidente do CFA, Adm. Wagner 
Siqueira, essa foi uma decisão histórica. 
“Nós não somos Conselho de Adminis-
tradores. Somos um Conselho de Admi-
nistração. Então, mais que nunca, esses 
profissionais merecem e devem ser 

registrados. Em verdade, trata-se de uma 
conquista relevante para o Sistema, pois 
passa a incluir todo o escopo da profissão, 
que vai do nível médio até mestre e dou-
tores”, diz.

A aprovação dos registros para tais cate-
gorias de profissionais ligados à Admi-
nistração foi um trabalho liderado pelas 
Câmaras de Fiscalização e Registro (CFR) 
e Formação Profissional (CFP) do CFA. 
Para o diretor de Formação Profissional, 
Adm. Mauro Kreuz, o Plenário foi muito 
feliz ao atender o pedido dessas Câmaras. 
“Não é possível que uma profissão tão 
multidisciplinar tenha passado tanto 
tempo com uma posição conservadora a 
respeito desses profissionais que orbitam 
em torno da Administração. Esse ana-
cronismo preconceituoso fez muito mal 
para a profissão. Então, ao aprovar tais 
medidas, o Plenário do CFA demonstra 
que está atento aos apelos de uma socie-
dade que evoluiu”, explica.
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Adm. Mauro Kreuz - Diretor
Adm. Tânia Maria da Cunha Dias - Vice-Diretora
Adm. Aldemira Assis Drago

No dia 27 de abril, o plenário do 
Conselho Federal de Administração 
(CFA) aprovou o fim de data limite 
para registro profissional dos 
bacharéis nos cursos em campos 
conexos à Administração. Além 
disso, foi aprovada a similaridade 
à Administração dos cursos 
de bacharelado em algumas 
áreas. Os egressos de cursos 
sequenciais de formação específica 
em campos da Administração 
também poderão solicitar 
registro profissional em CRA.

O Novo Escopo Profissional do Sistema 
CFA/CRAs foi concebido pelo diretor 
de Formação Profissional do CFA, Adm. 
Mauro Kreuz. Em entrevista para o 
Boletim ADM, ele dá mais detalhes e fala 
da importância dessa conquista para o 
Sistema.

Boletim ADM - O novo escopo foi uma 
iniciativa sua. Por que criar um novo 
escopo profissional para o Sistema CFA/
CRAs?

Adm. Mauro Kreuz - A criação do novo 
escopo profissional para o Sistema CFA/
CRAs acompanha a demanda do próprio 
mercado de trabalho.

Entrevista

Mauro Kreuz
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Adm. Mauro Kreuz - Diretor
Adm. Tânia Maria da Cunha Dias - Vice-Diretora

Adm. Aldemira Assis Drago - PA

Boletim ADM  - A publicação das RNs 
504, 505, 506, 507 e 508 representa, 
então, um grande avanço para o Sistema?

Adm. Mauro Kreuz  - Certamente. A 
inovação possibilita que diplomados em 
cursos superiores conexos à Adminis-
tração, oferecidos por Instituição de Edu-
cação Superior detentoras de concessão 
do Poder Público, ou seja, o Ministério 
da Educação, possam exercer legalmente 
atividades nos campos da Administração. 
Tais profissionais já se encontram capaci-
tados pela academia e, agora, não estarão 
à margem da entidade que legitimamente 
representa os profissionais de Adminis-
tração.

Boletim ADM -Quais são os profissionais 
beneficiados com as RNs e como eles 
podem obter o registro?

Adm Mauro Kreuz - As RNs recente-
mente editadas pelo CFA tratam do 
registro profissional de egressos dos 
cursos de Gestão Pública, Gestão de Polí-
ticas Públicas, Agronegócio; Análise de 
Sistemas; Ciências Gerenciais, Gestão de 
Empresas e Negócios; Comércio Exte-

rior; Gestão Ambiental; Gestão e Empre-
endedorismo; Gestão de Agronegócio; 
Gestão de Cooperativas; Gestão e Saúde 
Ambiental; Gestão Social; Hotelaria; Logís-
tica; Marketing; Negócios Internacionais; 
Políticas Públicas, Relações Internacionais; 
Sistemas de Informação e Turismo. 

Os egressos dos Cursos de Gestão 
Pública e de Políticas Públicas passam a 
receber o título de Gestor Público e car-
teira na cor azul (RN CFA nº 507/2017) - 
cabe esclarecer que apenas o bacharel em 
Administração receberá o título de Admi-
nistrador. Os egressos dos cursos sequen-
ciais de formação específica conexos à 
Administração (RN CFA nº 508/2017) 
poderão solicitar registro em CRA por 
meio da apresentação de diploma e histó-
rico do curso. 

Torna-se importante considerar que os 
procedimentos com relação à concessão 
de registro profissional aos egressos dos 
cursos de bacharelado conexos à Admi-
nistração e aos cursos superiores de Tec-
nologia não foram modificados. As RNs 
que tratavam da matéria apenas foram 
consolidadas.
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CFR • Câmara de Fiscalização e Registro

Adm. Marcos Kalebbe S. Maia Costa - Diretor
Adm. Carolina Ferreira Simon Maia - Vice-Diretora
Adm. José Demontieux Cruz - CE

CFA recorre e edital de 
concurso do CFO é alterado

O Conselho Federal de Odontologia 
(CFO) publicou edital de concurso com 
vagas para várias áreas, entre elas Admi-
nistração. Entretanto, alguns cargos ofe-
recidos não exigiam registro no Conselho 
Regional de Administração.

Ciente da gravidade do problema, o Con-
selho Federal de Administração (CFA), 
por meio da Câmara de Fiscalização e 
Registro (CFR), entrou com recurso. Após 
a ação da autarquia, o edital do concurso 
foi retificado. Desta forma, o cargo de 
Analista de Recursos Humanos passa a 
exigir, além do diploma de graduação em 
Administração ou tecnólogo em Gestão 
de Pessoas ou Recursos Humanos, o 
registro profissional em CRA.

O registro é o que habilita o profissional 
de Administração para atuar na área. 

A falta dele torna ilegal o exercício da 
profissão, conforme prevê a Lei 4.769 de 
1965.

Sobre o concurso - Dentre as vagas 
ofertadas no concurso do CFO, 20 são 
reservadas para o cargo de Adminis-
trador, sendo duas efetivas e 18 para 
cadastro reserva. A remuneração ofere-
cida é de R$7.500,00, com carga horária 
de 40 horas semanais. Para se candidatar 
ao cargo é necessário ter diploma de 
conclusão de curso de nível superior em 
Administração, em grau de bacharel, for-
necido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação 
e registro no Conselho Regional de Admi-
nistração (CRA).

Outras informações no endereço eletrô-
nico http://www.quadrix.org.br
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CDI • Câmara de Desenvolvimento Institucional

Adm. Rogério Ramos de Souza - Diretor
Adm. Samuel Albernaz – GO

CFATV e Rádio ADM em pauta

Audiência das mídias do CFA cresce a cada dia

Desde que foi criado, em 2015, o CFATV 
não parou mais de crescer. Atualmente, 
o veículo oficial de comunicação do Con-
selho Federal de Administração (CFA) 
conta com quase sete mil seguidores 
no seu canal no YouTube. Com o cresci-
mento, o CFATV passou, também, a fazer 
transmissões por meio do Facebook, o 
que fez aumentar, ainda mais, a audiência 
da TV da autarquia.

No último relatório do canal, referente ao 
mês de abril, o CFATV teve 200 mil de alcance 
– número de pessoas que visualizaram, 
curtiram, compartilharam e/ou comentaram. 
No YouTube, foram 26.675 minutos exibidos, 
9.610 visualizações, 77 envolvimentos e 97 
mil impressões do público.

Já no Facebook, o CFATV teve 12.142 
minutos exibidos, 20.612 visualizações dos 
conteúdos, 1.466 envolvimentos e 125 mil 
pessoas foram alcançadas por meio dessa 
rede social. Os números revelam um cres-
cimento de 10,95% ao mês, provando que 
o CFATV caiu no gosto dos profissionais de 
Administração de todo o país.

Para manter esse crescimento, o CFATV 
prepara novos projetos. A missão é conti-
nuar oferecendo conteúdo de qualidade, 
com publicações inéditas toda semana. 
Além de vídeos curtos e objetivos sobre 
o universo da Administração, o canal 
também transmite, ao vivo, os maiores 

eventos da área promovidos pelo Sis-
tema CFA/CRAs. O público pode conferir, 
ainda, vídeos motivacionais e comemora-
tivos. Conheça o CFATV, inscreva-se no 
canal e tenha acesso ao vasto conheci-
mento na área de Administração.

Rádio ADM – O sucesso se repete na 
Rádio ADM. Prestes a completar três 
anos de criação, a Rádio cresceu desde 
então. Entre março e abril, foram produ-
zidos mais de 90 conteúdos, sendo que 11 
deles foram aproveitados pela Agência de 
Notícias RádioWeb.

O conteúdo produzido foi aproveitado 
por mais de 800 emissoras de rádio 
espalhadas pelo país. O site da Rádio 
ADM teve mais de 2 mil visualizações e, 
na página da rádio no SoundCloud, teve 
quase 900 reproduções de áudios.

O sucesso de comunicação do CFA é 
sólido e incontestável. Tanto a Rádio 
ADM quanto o CFATV se tornaram canais 
cativos dos profissionais e estudantes de 
Administração do país. A interatividade 
de ambos canais permitem participação 
ativa do público com comentários e 
sugestões de pauta.

Para conhecer, basta acessar 
www.radioadm.org.br. A rádio traz uma 
programação diversificada, conteúdo dis-
ponível 24h por dia.
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CRIE • Câmara de Relações Internacionais e Eventos

Adm. André Luis Saoncela da Costa  - Diretor
Adm. Marcos Clay Lucio da Silva - Vice-Diretor
Adm. Carlos Alberto Ferreira Junior 

Administradoras em foco
CFA prepara evento voltada para as mulheres Administradoras

O Conselho Federal de Administração 
(CFA), por meio da Câmara de Relações 
Internacionais e Eventos, realizará, nos 
dias 12 e 13 de setembro, o I Fórum 
Nacional das Mulheres Administradoras. 
O evento acontecerá na seda da autar-
quia, em Brasília, e o objetivo é reunir 
as Conselheiras Federais e Regionais do 
Sistema CFA/CRAs.

A iniciativa partiu da necessidade de 
discutir o papel da mulher na sociedade. 
Para o diretor de Relações Internacio-
nais e Eventos do CFA, Adm. André Luis 

Saoncela da Costa, é ocupando mais e 
mais espaços de relevância no universo 
laboral que serão dados passos decisivos 
para superar as desigualdades que ainda 
permanecem.“Nosso objetivo é promover 
o conhecimento entre os participantes, 
por meio de palestras, debates e discus-
sões sobre o tema: Os desafios da mulher 
contemporânea no mundo laboral”, diz 
o Conselheiro, lembrando que o evento 
deve transmitir e agregar conhecimentos 
sobre a importância da igualdade para a 
mulher no mundo laboral contemporâneo.
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CRIE • Câmara de Relações Internacionais e Eventos

Adm. André Luis Saoncela da Costa  - Diretor
Adm. Marcos Clay Lucio da Silva - Vice-Diretor

Adm. Carlos Alberto Ferreira Junior 
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Pesquisa Nacional Perfil do ADM

Pesquisa Nacional Perfil, 
Formação, Atuação 
e Oportunidades 
de Trabalho do 
Adminsitrador

Temas relevantes para os 
Profissionais de Administração

Na pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho do Admi-
nistrador (2015), alguns temas já tratados em trabalhos anteriores foram mantidos, em 
virtude de suas relevâncias. Além deles, outras questões que surgiram nos últimos cinco 
anos também motivaram discussões na fase exploratória da pesquisa e foram integradas 
aos questionários aplicados na fase quantitativa.

Educação a Distância (EAD)

Nas pesquisas anteriores, o nível de aceitação dos cursos de EaD não era bom, tendo, 
inclusive, aumentado seu índice de rejeição de 2006 para 2011. 

No entanto, em 2015, as percepções de Administradores e de Coordenadores/Profes-
sores quanto à EaD e as opiniões passaram a ser mais positivas. 

Os dados apresentados na tabela abaixo indicam que a aceitação da EaD é uma questão 
de tempo, pois começam a aumentar os percentuais de fatores positivos e a diminuir os de 
fatores negativos. 

De qualquer forma, permanecem como objetos de crítica dos Administradores e dos 
Coordenadores/Professores a exagerada flexibilidade e a falta de mecanismos de ava-
liação dos cursos oferecidos nessa modalidade de ensino. 



Ano  XIV. No 83 • Maio-Junho de 2017 • 19

Pesquisa Nacional Perfil do ADM

Avaliação dos cursos de EaD

Opção 2011*(%) 2015*(%)

Administrador
Coordenador/ 

Professor”
Administrador

Coordenador/ 
Professor”

Menos eficaz 64 60 59 59

Mais flexível 72 71 75 78

Menor nível de 
exigência

57 61 54 63

Propicia mais 
oportunidades sociais

41 50 47 53

Necessita de 
melhores mecanismos 
de avaliação.

69 78 66 77

Certificação Profissional em Administração

Este tema foi colocado em discussão durante as reuniões de grupo, de modo que os parti-
cipantes da pesquisa opinaram sobre sua efetividade.

Quando pergunta se conheciam ou não o Programa de Certificação Profissional em Admi-
nistração do Sistema CFA/CRAs, os entrevistados dos públicos-alvo se manifestaram de 
forma diferente como podemos ver na tabela a seguir.

Conhecimento do Programa de Certificação Profissional

Opção 2015*(%)

Administrador Tecnólogo
Coordenador/ 

Professor
Empresário/ 
Empregador

Sim 25,87 35,68 48,52 30,12

Não 74,13 64,32 51,48 69,88

Como pode ser observado, os participantes  da pesquisa conhecem pouco sobre o Pro-
grama de Certificação Profissional de Administração, o qual objetiva distinguir Adminis-
tradores e Tecnólogos regularmente inscritos em Conselho Regional de Administração, 
mediante comprovação de suas competências nos campos da Administração.
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Pesquisa Nacional Perfil do ADM

Dentre os que afirmaram conhecê-lo, a abaixo mostra como os públicos alvos da pesquisa 
opinaram sobre sua importância.

Opinião sobre a Certificação Profissional

Opção 2015*(%)

Administrador Tecnólogo
Coordenador/ 

Professor
Empresário/ 
Empregador

Comprova a capacitação do 
Bacharel em Administração e do 
Tecnólogo em áreas específicas.

54,42 64,10 46,69 57,53

Valoriza o diploma do Profissional 
de Administração.

35,86 32,37 32,59 31,76

Valoriza o currículo profissional. 33,58 36,32 31,55 24,73

Eleva a empregabilidade do Profissional 
em Administração certificado.

31,92 30,55 30,99 26,32

Há um desconhecimento generalizado 
no mercado de trabalho.

27,82 20,38 42,64 32,77

O indicador mais importante, neste caso, é do Empresário/Empregador, já que esse maior 
interessado em ter empregados qualificados após um processo de certificação. Ele con-
corda que o certificado comprova a capacitação dos Administradores e Tecnólogos em 
suas áreas de atuação. 

Responsável Técnico (RT)

Mais uma vez, o tema sobre a importância e existência do Responsável Técnico (RT) nas 
áreas da Administração foi incluído na pesquisa.

A maioria dos representantes das organizações diz que não os tem (51%); já dos Tecnó-
logos que participaram da pesquisa 5% informaram que são RT. 

Sobre a participação do RT no processo decisório da empresa, 94% dos Empresários/
Empregadores confirma a atuação do RT na tomada de decisões.
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Pesquisa Nacional Perfil do ADM

Voluntariado

A maioria das empresas disse que não tem e não incentiva o voluntariado entre seus 
empregados, embora o apoie. Foram feitas referências a um ou outro incentivo em cam-
panhas e organizações sociais.

No entanto, 13% dos Tecnólogos informaram que exercem voluntariado.

Ameaças à profissão do Administrador

Como em qualquer profissão, os Administradores e Tecnólogos labutam nas mais dife-
rentes condições de trabalho que podem influenciar no seu desempenho. Desde 2003, 
foram relatadas várias situações que exigiram análise mais acurada e ações dos órgãos 
que compõem o Sistema CFA/CRAs. Entre outros, casos de Administradores submetidos 
à realização de atividades não compatíveis com o seu nível profissional, e outros que 
citavam o recebimento de salários com valores abaixo dos de outras categorias.

Em 2015, foram feitas discretas menções dessas ocorrências, na fase qualitativa, o que 
permite concluir que houve um ajustamento natural do mercado. Além disso, o trabalho 
de fiscalização do exercício da profissão deve ter colaborado para reduzir tais ocorrências.  
A figura do gestor público, no serviço público federal, permanece em destaque, de modo 
que este vem ganhando espaço e importância, também, nos órgãos estatais.

No entanto, duas considerações importantes contrapõem-se a essa ameaças:

 » A constatação clara, explicitada nas duas últimas pesquisas, de que os 
Empresários/Empregadores preferem contratar Profissionais de Administração 
para suas empresas, em detrimento de outros de categorias diferentes;

 » O atual cenário social, político e econômico em que vive o país, que sinaliza problemas 
éticos e gestão ineficiente de pessoas despreparadas e mal intencionadas. 

No primeiro caso, trata-se de fato consumado. No segundo, trata-se da ampliação de 
oportunidades aos que se prepararam e estão aptos a colaborar na gestão em todos os 
níveis do setor público e na busca por melhores resultados nas empresas privadas. 
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Mensagem dos Conselheiros

“O descrédito do político generalizou-se em nosso país, e 
isso definitivamente não foi obra do acaso. Vivemos uma 
crise sem precedentes, mas sempre que houver um impasse, 
haverá uma saída. A mudança, por definição, requer esforço. 

Eu espero que este vendaval de denúncias que hoje 
pontificam na mídia não seja um sinal irreparável da 
degradação e da decadência moral de nosso país. Mas que 
na realidade seja o início de um processo de purificação, 
de rejeição dos valores aéticos e imorais existentes na 
sociedade. Que estas denúncias sejam a expressão real 
de que a sociedade não mais suporta a infecção moral 
em que vivemos e que está disposta a dar um basta.”

Adm. Wagner Siqueira

Administração é muito mais que uma ciência. Administrar 
é a arte de planejar com qualidade e ação, organizar com 
desapego, liderar com amor, coordenar com humildade e 
controlar com foco no resultado. Uma ciência que transforma 
uma ideia em realidade. Desta forma, é importante trabalhar 
efetivamente com as partes interessadas e construir um 
ciclo virtuoso nas organizações. Gestão, Tempo, Pessoas, 
são temas indispensáveis para o dia a dia da Administração. 
Todos deveriam estudar e aprender sobre como melhorar a 
vida das empresas e, consequentemente, das pessoas. Afinal, 
Administração é muito mais que gestão, mais que ciência, 
é um tema do cotidiano de todos. Vamos administrar?

Adm. Diego Costa

Mensagem dos 
Conselheiros
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Mensagem dos Conselheiros

O atual cenário político não surgiu do dia para noite. O bem e 
o mal nas organizações são frutos de processos estruturados, 
tendo o elemento humano como  a essência de tudo. Tem 
sido recorrente o tema dos desvios éticos na política, no 
judiciário e nas grandes corporações, infelizmente isso é 
verdade e serve até como motivo de piada.  Assim como 
eu, você deve estar incomodado, talvez até angustiado, 
mas o que você tem feito para mudar essa situação.

Constantemente sou convidado a participar de palestras, mesas 
de debate sobre a profissão do Administrador e um dos temas 
que abordo é sobre a crise de confiabilidade das instituições.

A sabedoria popular ensina “Não há bem que seja eterno, nem 
mal que dure para sempre”, mas compete a cada um de nós fazer 
sempre o melhor, para que a boa gestão dure por muito tempo.

Adm. José Carlos de Sá Colares

“A retomada do crescimento do país está nas reformas 
das leis que visam modernizar as relações de trabalho 
e a o formato da estrutura tributária. Estes são 
verdadeiros pilares para a saída dos problemas que 
impedem nosso desenvolvimento econômico e social.

A ciência da Administração se evidencia como peça chave na 
estruturação desta nova fase. É comum nos depararmos com má 
gestão nos setores públicos e privados, afetando frontalmente 
a economia e consequentemente, o bem estar social.  

O profissional da administração, com suas habilidades 
e competências, tem plenas condições de tirar este país 
da crise e colocá-lo nos trilhos do desenvolvimento.”

Adm. Rogério Ramos
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Mensagem dos Conselheiros

Recuperação Judicial: é uma medida jurídica legal utilizada para 
tentar evitar a falência de uma empresa. Quando determinada 
empresa enfrenta dificuldades para pagar suas dívidas, esta 
pode recorrer ao pedido de recuperação judicial junto à Justiça, 
visando garantir a reestruturação dos negócios e redefinir um 
plano de resgate financeiro da instituição. A recuperação judicial 
está prevista na (Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005).

Como funciona: Primeiramente, a empresa deve solicitar o 
pedido de recuperação judicial na Justiça. Caso o processo seja 
aprovado pelo juiz, este autoriza o segundo passo: a elaboração 
de um plano de recuperação. Após a apresentação do plano, 
o juiz deverá divulgá-lo a todos os credores da empresa. Se os 
credores não aprovam o plano de recuperação, o juiz declara 
a falência da empresa. O processo de negociação entre a 
empresa e os credores é mediado por um Administrador 
judicial nomeado pela Justiça. Esse Administrador Judicial 
acompanhará toda a execução do Plano e mensalmente fará 
um relatório ao juiz sobre o seu cumprimento ou não! 

Caso a empresa não siga os acordos firmados no plano de 
recuperação judicial, o juiz irá decretar a falência da instituição.

Adm. Marcos Clay

O Sistema CFA/CRAs deve dar ênfase na carreira de 
Administrador Público Municipal como forma de evitar a 
descontinuidade dos projetos e cumprir planejamento e metas 
de desenvolvimento. A interferência de processos eleitorais 
prejudicam a fluidez da gestão, levando a cada dois anos, a 
uma paralisia desastrosa nas ações que precisam ser contínuas. 
Gestão pública eficiente, eficaz e efetiva se faz com profissionais 
formados e preparados para tal. Também é fundamental avançar 
na delimitação das áreas de atuação dos “assemelhados”, 
no sentido de que estabeleçam o posto correto de trabalho, 
reconhecendo o espaço e as expertises do outro profissional.

Adm. Ildemar Cassias Pereira
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Mensagem dos Conselheiros

É impressionante como a questão do empreendedorismo tem 
sido fomentada nacionalmente. Todavia, paradoxalmente aos 
resultados sociais e econômicos positivos, também se observa 
que a mortalidade empresarial continua inadequadamente 
elevada, o que demonstra, nitidamente, que a questão 
empreendedora não tem sido adequadamente tratada de forma 
conceitual e técnica. E o que está faltando? Está faltando tratar o 
empreendedorismo à luz da ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONAL.

Empreendedorismo não é ciência e não é arte. 
Empreendedorismo é comportamento. É atitude. A 
administração, enquanto ciência é que estuda e se 
envolve sobremaneira com os negócios, desde a sua 
concepção, implantação até o seu desenvolvimento, 
gestão e execução. É absolutamente impossível tratar o 
empreendedorismo dissociado da administração. Em síntese, 
o empreendedorismo deve estar sob o abrigo conceitual e 
técnico da ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONAL, em especial 
num ambiente hostil e paradoxal como o nosso, onde é vital 
que os empreendimentos sejam bem elaborados e inovadores 
e, também, que estejam posicionados de forma competitiva 
e lucrativa, com uma estrutura de capital adequada, para 
auferir uma maior sustentabilidade e longevidade.

Adm. Mauro Kreuz

A seara pública no Brasil tem sido formatada de forma lenta. 
Da transição histórica através dos modelos patrimonialista, 
burocrático e gerencial, o nosso país ainda permanece enraizado 
nas nocividades paternalistas do primeiro modelo. Ante a 
conjuntura vigente, far-se-á impreterível uma revolução com 
mudanças fulcrais, em realinho cultural, para qual aos atores 
carece uma diferente forma de tratar a gestão pública, com 
desvelo e responsabilidade, realidade que eficazmente vingava 
no nascedouro formal da profissão do Administrador, meados 
de 1960. O país agoniza pela falta da Administração. 

 Adm. Tom Zé Albuquerque
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CRA • AL               Conselho Regional de Administração de Alagoas CRA • AL               Conselho Regional de Administração de Alagoas

CRA-AL presente em eventos
O Conselho Regional de Administração de 
Alagoas (CRA-AL) participou do Encontro 
Brasileiro dos Administradores e Acadê-
micos de Administração – EBA, evento 
alagoano que, pela primeira vez, ocorreu 
de forma itinerante na cidade de Natal, no 
Estado do Rio Grande do Norte, nos dias 
29 e 30 de abril e 1 de maio.

A proposta do evento é unificar o conhe-
cimento dos estudantes da área de 
gestão, juntamente com os profissionais 
já inseridos no mercado, favorecendo 
a troca de informações e o comparti-
lhamento de novas ideias e eventuais 
experiências, de maneira a mostrar que o 
aprendizado pode ser expandido também 
fora das salas de aula em um momento 
de interação e networking com diversos 

grupos de indivíduos. O evento contou 
com palestrantes locais e nacionalmente 
conhecidos, dentre eles, o vice-presidente 
do CRA-AL, Adm. Francisco Bahia. 

A presidente do CRA-AL, Adm. Jociara 
Correia, e o diretor de Fiscalização, Adm. 
Geraldo Valle, estiveram, no dia 19 de 
abril, na cidade de Palmeira dos Índios, 
onde palestraram para profissionais 
e estudantes sobre a importância do 
registro profissional, durante o Fórum 
Intercursos, promovido pela Faculdade 
CESMAC, Campus Sertão. A iniciativa 
faz parte do projeto de interiorização das 
ações do CRA-AL.

Fonte: CRA-AL
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Proder aprova projetos do CRA-AP
O Conselho Federal de Administração 
(CFA) aprovou, por meio do Programa de 
Desenvolvimento dos Conselhos Regio-
nais – PRODER, os projetos do Conselho 
Regional de Administração do Amapá 
(CRA-AP), avaliados em R$ 170 mil. No 
total, são nove projetos cujos valores 
são destinados ao apoio à fiscalização do 
exercício legal da profissão, capacitação 
profissional e palestras aos acadêmicos. 
O projeto que participa com maior parte 
dos recursos é o Encontro de Administra-
dores do Amapá – ENAP, que será reali-
zado em setembro.

Este ano, o CRA trouxe uma novidade: é 
o Programa de Qualificação de Gestores 
Municipais, coordenado pela Diretoria de 
Desenvolvimento Institucional e Profis-

sional. O projeto consiste em visitar os 
prefeitos dos 16 municípios do Estado 
para conscientizar da importância de 
contratar profissionais da administração 
para o corpo técnico, assessores diretos 
e para o cargo de secretário municipal 
para aquelas áreas privativas do adminis-
trador. “Certamente a gestão municipal 
terá mais qualidade em seus projetos, 
ações e no planejamento estratégico do 
município, pois o administrador ou tecnó-
logo são os profissionais mais versáteis 
por estudarem, a fundo, todas as áreas 
de uma organização”, relatou o diretor de 
Desenvolvimento Institucional e Profis-
sional, Adm. Antônio Lima.

Fonte: CRA-AP
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CRA-AM realiza o I Fórum Amazonense 
de Profissionais de Gestão Pública

O Conselho Regional de Administração 
do Amazonas (CRA-AM), em parceria 
com o Conselho Federal de Adminis-
tração (CFA) e a Universidade Estadual do 
Amazonas, realizou, no dia 20 de abril, o 
I Fórum Amazonense de Profissionais de 
Gestão Pública. O evento aconteceu no 
auditório da Escola Superior de Ciências 
Sociais/ESO-UEA.

Os trabalhos tiveram início com o pronun-
ciamento do Prof. M.Sc. Alcian Souza. Em 
seguida, o Adm. Inácio Guedes proferiu 
uma homenagem ao curso de Adminis-
tração da UEA, entregando uma placa 
comemorativa, alusiva à conquista da 
nota máxima no ENADE, conceito 5.

No final do evento, transmitido ao vivo 
pela TV UEA para mais de 30 municípios 
do Amazonas, foi constituída a mesa de 
debates, formada pelo presidente do 
CRA-AM, Adm. Inácio Guedes; o Conse-
lheiro Federal, Adm. José Colares; e os 

painelistas Prof. Aderli Simões, Prof. Dr. 
André Zogahib e Márcio Aguiar.

Para o presidente do CRA-AM, Adm. 
Inácio Guedes, o Fórum foi um sucesso: 
“Conseguimos debater o tema Gestão 
Pública, tanto sob a perspectiva acadê-
mica, apresentada pelos professores da 
UEA, quanto pela perspectiva do pro-
fissional, apresentada pela Adm. Luiza 
Rebelo e o tecnólogo Marcyo Aguiar. 
O CRA-AM teve importante papel 
nas discussões mostrando o Índice de 
Governança Municipal como ferramenta 
estratégica para os gestores do setor 
público. Esse tema será novamente apre-
sentado em Audiência Pública, na Câmara 
Municipal de Itacoatiara, dia 14 de junho, 
às 18h, com a presença do Diretor da 
Câmara de Gestão Pública do CFA, o Adm. 
Antonio José Leite de Albuquerque”, fina-
lizou Adm. Inácio.

Fonte: CRA-AM
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CRA-CE Itinerante realiza ação 
na região norte do Estado

Depois de passar na Universidade Estadual 
do Ceará, em Fortaleza, e na sede da Uni-
católica, em Quixadá, o CRA-CE Itinerante 
realiza a primeira atividade na região 
norte do estado, e chega aos municípios 
de Sobral (distante 260 km de Fortaleza) e 
Itapajé (distante 130 km da capital).

Em Sobral, a unidade móvel do CRA-CE 
esteve na Faculdade Luciano Feijão nesta 
quarta-feira (10/05). Na ocasião, os mem-
bros do Conselho abordaram temas de 
interesse dos profissionais e estudantes. 
“Falamos sobre a atuação do Conselho e 
explicamos os objetivos do Sistema CFA. 
Também mencionamos sobre a estrutura 
de atuação e fiscalização do Conselho, 
além de abordar a importância da ins-
crição e sobre a atuação de RT (Respon-
sável Técnico)”, disse o Adm. Rogério Cris-
tino, diretor de Fiscalização e Registro, 
que esteve presente no evento em Sobral.

Segundo Cristino, também foi levada aos 
estudantes da região uma parceria entre 
o CRA e o Sebrae. “O Sebrae vai qualificar 
consultores para atuarem nas diversas 
regiões do estado, e Sobral também será 
beneficiado. Serão muitas oportunidades 
de trabalho para os profissionais de Admi-
nistração”, revela.

Já na quinta-feira (11/05), o CRA-CE 
Itinerante fica na sede da UVA, onde 
realiza os mesmos serviços e tira dúvidas 
de estudantes e demais interessados. No 
entanto, na noite de quinta-feira, haverá 
uma palestra com os conselheiros Rogério 
Cristino e Jean Saraiva, que, dentre inú-
meros pontos, vai abordar a importância 
de o registro ser efetuado logo que o 
estudante faça a colação de grau, como 
forma de fortalecer a categoria.

Na foto, Leonardo Macedo e Rogério 
Cristino com o presidente do CFA, 
Wagner Siqueira, na ocasião do lança-
mento do Itinerante, em Fortaleza, em 
março deste ano.

No dia 12 de maio (sexta-feira), a Unidade 
Móvel chegou ao município de Itapajé, 
onde igualmente atendeu profissionais, 
empresas e os estudantes dos cursos 
de Administração e tecnólogos de áreas 
afins. “O CRA-CE Itinerante está cum-
prindo o maior objetivo, que é aproximar 
a entidade do registrado, do estudante, da 
sociedade’, destaca Adm. Rogério Cristino.

Fonte: CRA-CE
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CRA-DF colhe resultados positivos 
com acordo de cooperação 

com Câmara Legislativa

Garantir o exercício legal da profissão na 
gestão pública. Com esse sólido objetivo, 
o Conselho Regional de Administração 
do Distrito Federal (CRA-DF) e a Câmara 
Legislativa do Distrito Federal (CLDF) 
assinaram um Acordo de Cooperação 
Técnica para fazer valer o cumprimento 
da Lei 5.552 junto ao Governo do Distrito 
Federal. A parceria culminou com a fisca-
lização de empresas públicas, órgãos da 
administração direta e indireta, Secreta-
rias e Administrações Regionais. 

Com o acordo, trinta órgãos que já haviam 
sido notificados por ações fiscalizatórias 
do Conselho e não haviam prestado as 
informações solicitadas receberam ofícios 
por parte da Comissão de Fiscalização, 
Governança, Transparência e Controle da 
CLDF, requerendo a pronta resposta ao 
CRA-DF. Os resultados já começaram a 
ser colhidos, com a resposta de 16 deles.

No total, foram identificados 203 admi-
nistradores em situação regular com 
a autarquia e 40 administradores com 
débitos em aberto. A fiscalização também 
apontou 45 funcionários públicos sem 
o devido registro no CRA-DF. “Estamos 
analisando caso a caso. Os profissionais 
que estiverem atuando em descumpri-
mento à Lei 5.552 serão notificados. Estar 
registrado e em dia com o Conselho é de 
fundamental importância para o forta-
lecimento e consequente valorização 
da nossa profissão”, reforça o Diretor de 
Fiscalização, Geraldo Torrecillas.

“Esse acordo representa um ganho 
enorme para a profissão, visto que a 
Câmara Legislativa se alia de fato e de 
direito ao CRA-DF. Queremos fazer com 
que se cumpra a Lei, que protege não 
apenas a administração, mas o Estado e 
a sociedade, tirando o critério político 
e adotando o critério técnico para os 
cargos”, esclareceu o Deputado Distrital 
Rodrigo Delmasso (PTN), presidente da 
comissão temática. 

De acordo com o presidente do CRA-DF, 
Udenir Silva, o Acordo de Cooperação 
Técnica valoriza e resgata a importância 
do profissional de administração no ser-
viço público do Distrito Federal. “Com a 
alocação de profissionais registrados, a 
administração pública pode melhorar sua 
gestão com profissionais devidamente 
capacitados. Assim, quem mais ganha 
é a sociedade que passa a contar com 
serviços prestados por pessoal técnico e 
qualificado”, destaca.

Fonte: CRA-DF



Ano  XIV. No 83 • Maio-Junho de 2017 • 31

CRA • ES               Conselho Regional de Administração do Espírito Santo CRA • ES               Conselho Regional de Administração do Espírito Santo

Justiça mantém multa para 
Administradora Predial 

em favor do CRA-ES

O Conselho Regional de Adminis-
tração do Espírito Santo (CRA-ES) 
mantém sua rotina de fiscalização 
junto às empresas que exercem 
atividades exclusivas da Adminis-
tração, mas que não estão regis-
tradas na autarquia. Em recente 
ação, o Conselho notificou várias 
administradoras prediais, tendo 
em um dos casos demanda judicial 
pleiteando o cancelamento da noti-
ficação.

A alegação da empresa para o 
cancelamento da notificação do 
CRA-ES foi de que “a atividade 
básica e preponderante da empresa 
consiste na prestação de serviços 
contábeis a condomínios prediais 
(residenciais e comerciais)”. Apesar 
do argumento, a decisão judicial foi 
de manter a notificação emitida pelo 
Conselho, porque após analise ficou 
comprovado que existe a exploração 
da atividade de administração de 
condomínio.

Inclusive, ao analisar o mérito da 
questão, o juiz federal designado 
para o caso, utilizou-se das infor-
mações declaradas no site oficial da 

empresa como prova de materia-
lidade da exploração da atividade 
exclusiva da Administração. O texto 
decisão do magistrado explica que 
“a atividade principal da empresa 
insere-se nas atividades básicas do 
campo da Administração e Seleção 
de Pessoal, razão pela qual se mostra 
justificável a multa arbitrada pelo 
Conselho Regional de Adminis-
tração, não merecendo prosperar 
a irresignação autoral e julgando, 
dessa forma, improcedente o pedido 
da empresa autora, proferindo 
decisão favorável ao CRA-ES”.

Presidente da autarquia, Adm. Hér-
cules da Silva Falcão, CRA-ES 0058, 
informou que a decisão da Justiça 
é um reconhecimento do trabalho 
que o Conselho desenvolve. “Não 
queremos penalizar as empresas 
aleatoriamente. Nosso objetivo é 
tão somente proteger a sociedade, 
garantindo que as atividades pró-
prias de um Administrador sejam 
executadas apenas por um profis-
sional habilitado”, pontuou.

Fonte: CRA-ES
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Vem aí o XXII CONAD 
O XXII Congresso Nacional de Admi-
nistração (CONAD), com o tema cen-
tral “Perspectivas do Brasil na nova era 
global” acontece nos dias 13 e 14 de 
outubro de 2017, no Teatro Madre Espe-
rança Garrido, em Goiânia. 

O evento irá debater temas ligados à rea-
lidade nacional à luz da ciência da Admi-
nistração e será, sem sombra de dúvida, 
uma grande oportunidade para adminis-
tradores, micro e pequenos empresários, 
empreendedores, professores, acadê-
micos e demais segmentos da sociedade 
brasileira.

Constam da programação do CONAD, 
conferências, debates, palestras, sessões 
de autógrafos, painéis de gestão e expo-
sição de trabalhos científicos. Os artigos 
têm por objetivo estimular a investigação e 
a produção intelectual associado ao campo 
do desenvolvimento sustentável e da 
Administração. Os interessados têm até o 
dia 16 de julho para enviar os materiais.

O congresso reunirá as mais expres-
sivas autoridades do mundo empresa-
rial, político e acadêmico, para que seja 
apresentado o que de mais concreto já 
existe nessas áreas, bem como externar a 
opinião desses setores sobre as questões 
que envolvem a administração. O CONAD 
2017 é uma excelente oportunidade, 
também, de atualização e conhecimento 
de novas técnicas. 

O presidente do CRA-GO, administrador 
João Divino de Brito, convida todos os 
administradores, professores, IES, empre-
sários e acadêmicos para participar do 
CONAD 2017. O XXII CONAD é uma 
realização da Associação Goiana de Admi-
nistração e tem o apoio do CFA, CRA-GO, 
SEBRAE, CSB, SINAGO, instituições de 
ensino e empresas.

Informações e inscrições no site: 
www.conad.adm.br

Fonte: CRA-GO
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Capacitação em MPEs 
começa em Cuiabá

No dia 1º de abril começaram, em Cuia-
bá-MT, as aulas do Programa de Capaci-
tação e de Formação de Multiplicadores 
de Conhecimentos em Micro e Pequenas 
Empresas. O projeto é fruto do acordo 
de cooperação técnica celebrado entre o 
Conselho Federal de Administração (CFA) 
e Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
(SEMPE), vinculada ao Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

A consultoria é gratuita e atende, nesta 
edição, Administradores de Mato Grosso 
que, por meio do Conselho Regional de 
Administração de Mato Grosso (CRA-

MT), estão tendo a oportunidade de 
receber a capacitação para atuarem nas 
MPEs. Participam do Programa 55 Admi-
nistradores que atuam em diversas áreas. 
As aulas semipresenciais são oferecidas 
pela Fundação Instituto da Administração 
(FIA-USP).

Um dos principais focos do Programa 
é potencializar a visão estratégica dos 
Administradores no que tange a soluções 
práticas e assertivas em um ambiente 
competitivo com retração econômica, 
cenário atual que as MPEs de todo terri-
tório brasileiro enfrentam.
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CRA-MG participa de maior 
congresso de gestores 

municipais em Minas Gerais
O Conselho Regional de Administração 
de Minas Gerais (CRA-MG) participou 
do 34º Congresso Mineiro de Municí-
pios realizado de 09 a 11 de maio, em 
Belo Horizonte, pela AMM - Associação 
Mineira de Municípios. O tema deste ano 
foi “Cidades Criativas & Soluções” e teve 
como objetivo promover o debate dos 
desafios da gestão municipal, qualificar 
gestores e servidores públicos, apontar 
problemas vivenciados pela adminis-
tração pública municipal e discutir solu-
ções viáveis para estas questões.

No estande do CRA-MG em parceria 
com o Sindicato dos Administradores 
no Estado de Minas Gerais – SAEMG, os 
fiscais Adm. Ana Vilma Oliveira, Adm. 
Dimas Magalhães e Adm. José Lima apre-
sentaram o projeto “O Administrador na 
gestão pública”, detalhando o Índice de 
Governança Pública. Ainda no estande, 
os presentes puderam se orientar quanto 
à exigência do registro em Conselho de 
Administração para exercer determi-
nadas atividades e determinados cargos 
públicos, atentando para a elaboração de 
editais de concursos e licitações.

Durante todo o evento, um dos pontos mais 
debatidos foi a dependência dos municípios 
em relação à União. A palestra “Estratégias 
institucionais e-financeiras para assegurar 
investimento público-privado em sanea-
mento básico em um ambiente de severa 
restrição da capacidade de Investimento 

pelo setor público”, apresentada pelo 
Adm. José Antônio Chaves, consultor de 
Programas do Banco Mundial e Sócio da 
ECOTRADE, em nome do CRA-MG e do 
CFA, apontou a necessidade da revisão do 
pacto federativo, que determina a arreca-
dação fiscal de cada ente federado, ou seja, 
município, estado e união, e quais serviços 
públicos são de responsabilidade de cada 
um. De acordo com o palestrante, é neces-
sário reequilibrar o pacto federativo e levar 
ao município o dinheiro proporcional ao 
que ele desenvolve. 

Ainda em sua palestra, o Administrador 
apontou que, atualmente, o saneamento 
básico não é mais um problema de enge-
nharia, mas sim, de Administração. A 
participação do CRA-MG no Congresso 
Mineiro de Municípios proporcionou 
ainda a aproximação do Regional com os 
gestores municipais.

Fonte: CRA-MG
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Parceria do CRA-PR com Câmara de 
Londrina será levada para todo o país

Presidente do Conselho irá divulgar o modelo para os outros 
26 Conselhos Regionais de Administração do Brasil

A bem sucedida parceria entre o CRA-PR 
e a Câmara Municipal de Londrina será 
levada para outros estados do país e 
servirá de modelo para a administração 
pública. O Termo de Cooperação Técnica 
(TCT) foi assinado no começo de maio, 
mas os trabalhos em conjunto começaram 
em janeiro, quando o Conselho indicou o 
Adm. Sandro Morais de Medeiros para ser 
o diretor geral da Câmara de Vereadores 
Municipal.

“Esse é um trabalho inovador. Vamos 
divulgar este modelo para todos os nossos 
associados e para as demais 26 regionais 
espalhadas pelo país e mostrar que é 
possível e viável esta parceria”, destacou 
o presidente do CRA-PR, Adm. Amilcar 
Pacheco dos Santos.

O presidente da Câmara de Vereadores, 
Mario Takahashi, destacou a importância 
da parceria, firmada logo após eleição da 
nova Mesa Executiva do Legislativo Lon-
drinense, no início do ano.

“O Conselho nos auxiliou na tarefa de 
trazer para dentro do Legislativo um 
administrador que vai nos ajudar a 
enfrentar os novos desafios e hoje, com a 
formalização da parceria com o Conselho, 
pretendemos ampliar as ações e melhorar 
a dinâmica de trabalho para uma gestão 
pública eficiente e transparente”, disse 
Takahashi.

A parceria tem vigência até dezembro 
de 2018 e permitirá a troca de experi-
ências para parceria técnico-científica e 
de gestão pública. Por meio do TCT será 
possível a emissão de pareceres técnicos 
na área de atuação do CRA-PR para 
subsidiar as funções legislativas, fiscaliza-
doras ou administrativas da Câmara como 
também a realização de palestras e cursos 
gratuitos sobre temas de interesse do 
Legislativo, entre outras atividades.

“Essa parceria é a prova de que há espaço 
para a modernização e profissionalização 
dos serviços públicos. Através de pla-
nejamento e gestão eficientes e trans-
parentes, que fazem parte dos conhe-
cimentos técnicos do Administrador, 
podemos ter sim uma Administração 
Pública voltada aos interesses da socie-
dade”, concluiu o presidente do CRA-PR.

Fonte: CRA-PR
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Divulgados os Resultados das ações de 
Fiscalização do primeiro trimestre de 2017

As ações de fiscalização realizadas pelo 
Conselho Regional de Administração 
de Pernambuco(CRA-PE) no primeiro 
trimestre foram determinantes para 
garantir a proteção da coletividade, do 
crescimento e da dignidade do profis-
sional da Administração.

São atribuições do Conselho a fiscali-
zação, em conformidade com os regula-
mentos determinados por Lei de editais 
de licitação para contratação de empresa 
de Administração, ou seja, segurança 
privada, conservação e limpeza, organiza-
dora de concursos públicos, consultorias, 
entre outras, além de também observar 
as empresas que contratam leigos para a 
função de Administrador e exigir dos seus 
funcionários da área o registro profis-
sional no Conselho de Classe.

Durante as abordagens o CRA-PE propõe 
aos estudantes, empresas e profissionais 
apresentar o Sistema CFA/CRAs e o seu 
papel enquanto órgão regulamentador da 
profissão. Também é necessário orientar 
os futuros bacharéis quanto à impor-
tância de sua inscrição para o exercício 
profissional, além de introduzir as prin-
cipais diretrizes presentes no Código de 
Ética do Administrador para as turmas de 
formandos para o bom desempenho das 
suas funções. Além disso, o CRA-PE parti-
cipa continuamente de Reuniões e Pales-
tras com CPL - Comissão Permanente de 

Licitação das prefeituras, de Audiências 
Públicas nas Câmaras de Vereadores e 
Assembleia Legislativa de Pernambuco, 
de Reuniões e Palestras com represen-
tantes de Instituições de Ensino Superior 
e também com Diretores e Gerentes de 
RH de Empresas Públicas de Economia 
Mista e Privadas.

No primeiro trimestre, continuando o 
intenso trabalho de fiscalização, foram 
feitas 312 fiscalizações orientativas, 99 
Fiscalizações “in loco”, 245 processos 
foram instaurados, 201 Registros foram 
gerados decorrentes da fiscalização e 
ainda houve a verificação de 14 editais 
de concursos, licitações e pregões ava-
liados. Os resultados das ações realizadas 
durante o primeiro semestre do corrente 
ano foram positivos.

O Adm. José Olímpio Neto, Chefe de Fis-
calização e Registro do CRA-PE, ressaltou 
a importância da colaboração dos profis-
sionais associados no encaminhamento 
de denúncias sobre irregularidades no 
exercício da profissão, destacando a 
importância dos canais de Ouvidoria, 
como e-mail, telefonemas e contatos pelo 
site, para ampliar e assegurar assertiva-
mente a fiscalização das empresas e da 
atuação dos seus quadros profissionais.

Fonte: CRA-PE
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O CRA-PI realizará grandes 
eventos a partir de junho 

O Conselho Regional de Administração 
do Piauí (CRA-PI) irá realizar grandes 
eventos voltados para Administradores 
e Tecnólogos, empresários, estudantes e 
demais interessados na ciência da Admi-
nistração. De acordo com a Conselheira e 
Diretora de Relações Institucionais, Adm. 
Marcela Lívia, “os eventos realizados pelo 
CRA-PI com apoio do CFA geram expecta-
tivas, já estão consolidados e fazem parte 
do calendário de eventos do Estado e 
região. Além de promoverem a ciência da 
Administração, valorizam o profissional, 
as organizações e a sociedade”, afirma.   

A Presidente do CRA-PI, Adm. 
Conceição Bugyja, ressaltou que “os 
eventos serão realizados a partir de junho 
de 2017 e foram planejados visualizando 

a demanda e necessidades do público. Tais 
eventos permitem aos profissionais da 
Administração aquisição e troca de conhe-
cimentos com profissionais altamente capa-
citados de todas as regiões do país, como no 
caso do Fórum de Gestão Pública do Piauí 
– FOGESPI. Sua 4ª edição acontecerá em 
junho e o Encontro dos Administradores 
do Piauí – ENAPI, que já está em sua 13ª 
edição, será realizado em setembro”. 

Além do exposto, o CRA-PI irá intensificar 
e regionalizar suas ações promovendo 
mais eventos em municípios do Estado. 

Confira alguns eventos que serão reali-
zados pelo CRA-PI em 2017:

EVENTO Data/ Mês

4º Fórum de Gestão Pública do Piauí – FOGESPI Junho

2ª Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs – 2017 6 e 7 de julho

Seminário do Administração – SEMAD em Piripiri-PI Julho

Semana do Estudante – Visita às IES 07 a 11 de agosto

Encontro de Coordenadores dos Cursos de Administração - ENCAD 30 e 31 de agosto

Corrida do Administrador 10 de setembro

Encontro de Administradores do Piauí - ENAPI 13, 14 e 15 de Setembro 

Seminário de Administração – SEMAD em Picos - PI Outubro

Prêmio de Administração Lauro Correia Dezembro

Natal dos Correios Dezembro
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CRA-RJ: 27º Eprocad trabalha os 
resultados do Enade em Administração

No dia 23/5, o Conselho Regional de 
Administração do Rio de Janeiro pro-
moveu o 27º Encontro de Professores e 
Coordenadores de cursos de Adminis-
tração (Eprocad), em sua sede da Tijuca. 
O evento contou com a palestra sobre o 
desempenho do curso de Administração 
no Enade e o ensino da área nas universi-
dades públicas e privadas brasileiras.

O presidente em exercício do CRA-RJ, 
Adm. Leocir Dal Pai, agradeceu a presença 
de todos e convocou o presidente do 
Conselho Federal de Administração, Adm. 
Wagner Siqueira, para uma explanação 
inicial sobre o tema.

“Como nós percebemos, o todo deter-
mina a maneira como nos comportamos. 
Essas questões perpassam o cotidiano da 
sociedade em geral, mas no caso brasi-
leiro a acachapante presença do Estado 
faz com que reeditemos as mesmas prá-
ticas e comportamentos de outrora”, disse 
o Adm. Wagner Siqueira, ressaltando a 
necessidade de reconstrução das institui-
ções de ensino e suas didáticas.

O palestrante Adm. Mário Moraes, 
ex-presidente da Angrad e membro 
da Comissão Nacional de Avaliação 
de Ensino Superior, explicou como são 
obtidas as notas do Enade e seus desen-
volvimentos antes de chegarem ao 
patamar final. Além disso, ele revelou que, 
na última análise, de 2015, havia 766.859 
alunos de Administração no país.

Também participaram do debate, o Adm. 
Mauro Kreuz, diretor da Câmara de 
Formação Profissional do CFA; e o Adm. 
Henrique Heidtmann Neto, presidente 
da Angrad; além do Adm. Miguel Marun, 
vice-presidente de Educação, Estudos e 
Pesquisa do CRA-RJ.

No evento, também foi lançada 4ª 
Mostra Científica de Administração 
(MCA), promovida pelo CRA-RJ, cujos 
detalhes podem ser conferidos no site 
encad2017.cra-rj.adm.br.

Fonte: CRA-RJ
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XV FIA acontece no mês de 
outubro em Gramado/RS

Promovido pelo CRA-RS, o evento traz palestrantes 
mundialmente renomados para debater a Retomada do 
Desenvolvimento e os novos desafios da Administração

Muito se fala sobre a retomada do cresci-
mento e do desenvolvimento, mas por onde 
passa esse crescimento? Quais os obstá-
culos e os desafios que teremos pela frente 
no Brasil e no mundo? Como a ciência da 
Administração pode contribuir para o 
progresso? Como as novas tecnologias, a 
política e a ética podem influenciar neste 
cenário? O XV Fórum Internacional de 
Administração (FIA), buscará respostas sob 
o tema “A Retomada do Desenvolvimento e 
Os Novos Desafios da Administração”.

O evento, realizado pelo Conselho 
Regional de Administração do Rio Grande 
do Sul (CRA-RS) juntamente com o Con-
selho Federal de Administração (CFA), 
acontece entre os dias 25 e 28 de outubro 
em Gramado, no Rio Grande do Sul. 
Quatro eixos temáticos foram elencados 
pelo Comitê Gestor: Cenários, Gestão de 
Pessoas, Inovação e Sustentabilidade e 
Gestão Pública. Eles serão desmembrados 
em subtemas e discutidos em conferências, 
painéis, apresentação de trabalhos cientí-
ficos durante os quatro dias de evento.

De acordo com a presidente do CRA-RS, 
Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu, 
a retomada do crescimento e do desen-
volvimento é muito falada, mas é preciso 
saber como chegar a isso de fato e como a 
Administração pode contribuir. “Debater 
os obstáculos e adversidades mundiais é 

de extrema importância para traçar um 
caminho de recuperação econômica. Há 
uma crise e poucas respostas imediatas 
de retomada do crescimento, mas, por 
este motivo, precisamos discutir e encon-
trar em cenários adversos oportunidades 
para oxigenar nossa área e continuar 
crescendo”, exaltou, acrescentando que 
a responsabilidade do Administrador é 
manter a sustentabilidade de uma organi-
zação, seja ela pública ou privada.

Com o intuito do compartilhamento de 
conhecimento e experiências, o Fórum 
também realiza a troca entre estudantes 
da área com a apresentação de artigos 
científicos. A submissão dos trabalhos vai 
até 10 de junho e, assim como as inscri-
ções para participação no evento, pode 
ser feita pelo site www.fia2017.com.br, 
onde estão disponíveis todas as informa-
ções sobre os critérios e a programação 
detalhada dos painéis.

Fonte: CRA-RS
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Programa do CRA-RO 
beneficia graduandos

A nova gestão do Conselho Regional de 
Administração de Rondônia (CRA-RO) 
tem intensificado as ações direcionadas 
aos graduandos dos cursos de Adminis-
tração e de Tecnologia em Gestão em 
todo o estado. Segundo o Presidente, 
Adm. Manoel Pinto da Silva, o trabalho 
tem como proposta aproximar ainda mais 
o CRA-RO das Instituições de Ensino 
Superior e dos graduandos, objetivando 
subsidiar a formação dos futuros profis-
sionais da área de gestão. 

O programa está sendo conduzido 
peloAdm. Marcos Tadanori Ito, Diretor 
de Fiscalização e Registro do CRA-RO, 
que mantém contatos junto aos coorde-
nadores de cursos de Administração e 
de tecnologia em Gestão mantidos pelas 
Faculdades da Capital e do interior do 
estado, colocando o Conselho à dispo-
sição dos graduandos, sobretudo para 
que representantes do Conselho minis-
trem palestras destacando a profissão, 
os campos de atuação e a importância do 
engajamento do CRA-RO junto às Institui-
ções de Ensino Superior. 

Segundo o Conselheiro Marcos Ito, o tra-
balho que agora está sendo intensificado 
pelo CRA-RO marca uma nova metodo-
logia de trabalho implantada nesta gestão 
do Presidente Manoel Pinto da Silva. O 
trabalho teve início na gestão anterior, 
liderada pelo Adm. André Luís Saoncela 
da Costa, atualmente Conselheiro Federal 
e Diretor da Câmara de Relações Inter-

nacionais e de Eventos do CFA (Conselho 
Federal de Administração), e agora recebe 
uma atenção especial da atual diretoria, 
tendo em vista a importância da pre-
sença mais efetiva do Conselho junto aos 
Cursos de Administração. 

O Conselho Regional de Administração 
de Rondônia oferece vários benefícios 
aos graduandos dos cursos de graduação 
em Administração e de tecnologia na área 
de Gestão, dentre os quais a emissão da 
Carteira de Estudante e a estrutura da 
Casa do Administrador e do Tecnólogo 
Adm. Belmiro Siqueira, que é um núcleo 
de estudos e pesquisas colocado à dis-
posição de profissionais e graduandos, 
incluindo biblioteca e auditório. A biblio-
teca tem um acervo constituído por livros 
e revistas especializadas no segmento da 
administração que subsidiam os gradu-
andos em seus estudos e pesquisas.  

Fonte: CRA-RO
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Missão Suécia
O Conselho Regional de Administração 
de Santa Catarina (CRA-SC), em par-
ceria com diversas entidades, coordenou 
de 13 a 21 de maio, a Missão Suécia. 
Ao todo, 28 profissionais de diferentes 
segmentos foram até o país nórdico para 
conhecer modelos de gestão e inovação. 
“Foi uma semana produtiva de conheci-
mentos desenvolvidos. A missão agora 
é implantar os ensinamentos em nossas 
atividades no Brasil”, destaca o Adm. Edu-
ardo Bridi, idealizador da Missão.

Os participantes puderam conhecer solu-
ções inovadoras ao visitar a sede de mul-
tinacionais. Foram abordados os aspectos 
da gestão das empresas, modelos inova-
dores e a sustentabilidade. Em Jönköping 
foi assinado acordo de intenções com 
a Universidade. O objetivo é facilitar o 
intercâmbio dos estudantes para possibi-
litar o acesso a uma das instituições mais 
conceituadas do país.

Um dos pontos altos foi o Science Park. 
Onde ficou definida a parceria para a rea-
lização de uma Rodada de Negócios em 

Inovação voltada a startups e empresas 
inovadoras. Em Borås foi conhecido o 
sistema de reutilização do lixo, onde 99% 
dos resíduos são reutilizados. Foi assi-
nado um protocolo de intenções, em que 
foi formalizada a vinda dos suecos para o 
Brasil, com o intuito de estudar a implan-
tação do modelo de sustentabilidade em 
um município catarinense.

Foram visitadas ainda a Husqvarna, 
Centiro, Volvo, Eletrolux, SKF, IKEA e a 
embaixada brasileira. O presidente do 
CRA-SC, Adm. Evandro Linhares, avaliou 
como positiva a experiência e projetou os 
próximos passos, “o resultado foi extre-
mamente benéfico para os participantes. 
Sem dúvida levaremos o modelo nórdico 
de gestão e inovação para Santa Cata-
rina, buscando auxiliar empresas a terem 
desempenho ainda mais destacados. Con-
firmamos a próxima edição do Conexão 
Suécia, que ocorrerá em novembro em 
Florianópolis”.

Fonte: CRA-SC
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Administradores registrados no CRA-
SE iniciam Capacitação em consultoria 

de Micro e Pequenas Empresas

O Conselho Regional de Administração 
de Sergipe (CRA-SE), através do Con-
selho Federal de Administração (CFA), 
em parceria com a Secretaria Especial de 
Micro e Pequena Empresa da Presidência 
da República, realizou no dia 8 de abril, 
no auditório do Hotel Go Inn, em Aracaju, 
a aula inaugural do Programa de Capa-
citação de Formação de Multiplicadores 
de Conhecimento em Micro e Pequenas 
Empresas (MPEs).

O presidente do CRA-SE, Adm. Sidney 
Vasconcelos abriu a aula inaugural, dando 
as boas-vindas aos administradores e 
desejando um bom aproveitamento do 
curso. O presidente disse, ainda, que o 
CRA pretende promover outros cursos e 
palestras durante o ano, mas que o Pro-
grama de Capacitação em MPEs é o maior 
projeto para este ano.

Na ocasião, o conselheiro federal e diretor 
da Câmara de Formação Profissional, 
Adm. Mauro Kreuz, apresentou o projeto 
e importantes pontos do edital de parti-
cipação da capacitação. De acordo com 
o diretor, a expectativa é que até 2019, o 
Conselho Federal de Administração possa 
capacitar quase 1500 administradores, 
formando consultores em MPEs.

O Adm. João Paulo, recém-formado em 
Administração, enxergou a capacitação 
como uma oportunidade de torná-lo con-
sultor e atuar na área, que, de acordo com 

o mesmo, é uma tendência de mercado. 
Para o administrador, a primeira aula foi 
excelente, pois atendeu as expectativas 
até de quem já atua como consultor.

A primeira aula sobre o tema: “Desmis-
tificando a Consultoria Empresarial” foi 
ministrada pela professora da Fundação 
Instituto de Administração (FIA), Rosan-
gela Quaglio, consultora empresarial 
com larga experiência em treinamento 
e desenvolvimento de pessoas, com atu-
ação em grandes empresas.

Seguindo o calendário, a capacitação se 
encerra no mês de setembro e após as 
aulas, o último módulo propicia a vivência 
de administradores na empresa para que 
os profissionais possam desenvolver pro-
jetos e aplicar nas MPEs.

Fonte: CRA-SE
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CRA-TO recebe certificado 
de referência empresarial

O Conselho Regional de Admi-
nistração do Tocantins (CRA-
TO) recebeu um certificado 
de referência empresarial. A 
homenagem aconteceu durante 
o lançamento oficial do site perfil 
empresarial do Tocantins, no dia 
6 de junho. 

Para o presidente do CRA-TO, 
Eugênio Pacceli, o reconheci-
mento como uma das instituições 
que mais contribuem para o cres-
cimento do Estado do Tocan-
tins é motivo de orgulho para a 
Entidade. 

“Como presidente, só posso rea-
firmar o nosso compromisso de 
fazer cada vez mais, não só pela 
nossa profissão, como também 
para que o Administrador con-
quiste cada vez mais o espaço 
no mercado tocantinse”, disse o 
presidente.   

O certificado foi entregue para 
as 100 melhores empresas do 
Tocantins, nos últimos 17 anos. 
A avaliação foi de pesquisas, 
contribuições como o Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) e a trajetória no mercado.

Fonte: CRA-TO




