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Aberta V Convenção do 
Sistema CFA/CRAs

A V Convenção do Sistema CFA/CRAs teve 
início na noite desta quarta-feira (17), em 
Salvador, na Bahia. A cerimônia de abertura 
contou com a presença de presidentes do 
Conselho Federal e dos 
Regionais de Administração 
e conselheiros, além de 
colaboradores do CFA e 
dos CRAs e convidados. 
Depois de entonaram o 
Hino Nacional Brasileiro, os 
mais de 250 profissionais 
foram saudados pelas boas vindas do 
anfitrião do evento, o presidente do Conselho 
Regional de Administração da Bahia (CRA-
BA), Adm. Roberto Ibrahim Uehbe.

“Acho importante estarmos aqui 
para discutirmos esses temas que 
são muito pertinentes para nossa 
profissão”, destacou o presidente.

Com o tema “Integrar para Crescer”, esta 
edição também foi aberta pelo  presidente do 
CFA, Adm. Sebastião Luiz de Mello. O discurso 
do líder da Autarquia foi pautado pelo papel 

das convenções como um 
espaço de reflexões e debates 
em prol do desenvolvimento 
integrado da Administração.

 “Como nos jogos coletivos, 

“Acho importante estarmos 
aqui para discutirmos 
esses temas que são 

muito pertinentes para 
nossa profissão”
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Convenção do Sistema CFA/CRAs 

A Convenção do Sistema CFA/CRAs 
teve sua primeira edição em junho de 
2009, em Brasília. O evento surgiu 
com o propósito de reunir presidentes, 
conselheiros e colaboradores do 
CFA e dos CRAs para tornar o 
Sistema mais forte e unificado.

de futebol, por exemplo, para uma equipe 
desenvolver bem suas ações, não basta que os 
jogadores sejam eficientes individualmente, 
é indispensável que eles estejam bem 
integrados entre si e com os agentes externos, 
corpo técnico, imprensa e os 
diversos setores do clube”, 
disse o presidente do CFA.   

A noite foi marcada ainda 
pela realização da palestra 
“Bloqueios de ação: o que 
lhe impede de agir”, do 
administrador, professor 
e consultor empresarial Benedito Britto. O 
especialista em administração regulatória 
e mestre em Administração Pública pela 
University of Southern Califórnia falou 
sobre o tema de forma bem descontraída 
e com histórias da vida pessoal. Benedito 
Britto destacou, principalmente, como as 
emoções podem afetar todas as decisões, 
sobretudo no mundo dos negócios:

“Entre nós e a nossa reação há obstáculos. 
Esses obstáculos são paredes mentais 
que impedem as pessoas de resolverem 
seus problemas”, alertou o palestrante.

O Conselho Federal 
de Administração faz a 
cobertura completa, ao 
vivo, da V Convenção do 
Sistema CFA/CRAs por 
meio do nosso canal no 
Youtube em www.youtube.
com/cfatvoficial. Boletins 
regulares também são 

veiculados pela Rádio ADM (radioadm.org.
br) e pelo Portal do CFA (www.cfa.org.br). 
Acompanhe ainda nossas mídias sociais e fique 
por dentro de tudo o que acontece no evento!

A V Convenção do Sistema CFA/CRAs se 
estende até a próxima sexta-feira, com 
palestras, workshops e apresentações.

“Entre nós e a nossa reação há 
obstáculos. Esses obstáculos 

são paredes mentais que 
impedem as pessoas de 

resolverem seus problemas”,
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Presidente do CFA Sebastião Luiz de Mello

Até a próxima sexta-feira (19), Salvador 
é palco de debates reflexivos entre os 
membros dos Conselhos Federais de 
Administração de todo país. São três dias 
de palestras, workshops e apresentações. 
A V Convenção do Sistema CFA/CRAs 
tem como tema “Integrar para Crescer”. 
Na entrevista a seguir, o presidente do 
Conselho Federal de Administração, Adm. 
Sebastião Luiz de Mello revela algumas 
curiosidades de convenções anteriores 
e fala da expectativa para esta edição.

CFA: Presidente Sebastião Mello, a 
Convenção do Sistema CFA/CRAs reúne 
os membros dos Conselhos Regionais de 
Administração para refletir sobre ações e 
unir forças e ideias para aprimorar condutas 
em vista de melhores resultados. Como 
surgiu a ideia de fazer um evento como este?

Presidente Sebastião Mello: Eu participei 
da ideia da criação da convenção. Ela 
foi criada na gestão do presidente Adm. 
Roberto Carvalho Cardoso, que hoje preside 

Entrevista com 
presidente 
Sebastião Mello

Líder do CFA fala da expectativa 

para a V Convenção do Sistema

Por: Assessoria de Comunicação CFA

o Conselho Regional de Administração 
de São Paulo, e nasceu da necessidade 
de discutirmos os fundamentos e rumos 
da profissão. Também para uma maior 
aproximação com nossos colaboradores para 
que pudéssemos compartilhar conhecimentos 
sobre nossas várias frentes de trabalho 
e sair desses eventos com orientações 
em prol da melhoria da profissão.

CFA: Quando e onde ocorreu 
a primeira edição?

Presidente Sebastião Mello: Foi em Brasília, 
em 2009. A edição seguinte aconteceu em 
Pirenópolis (GO), depois voltou a Brasília e 
a última foi realizada em Foz do Iguaçu. 

CFA: Desde a primeira convenção, que 
avanços podemos destacar até aqui?

Presidente Sebastião Mello: Muitos avanços. 
Na fiscalização, por exemplo, a maneira como 
fiscalizamos nossa profissão foi melhorada 

Entrevista
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graças a debates nesses e outros encontros 
do Sistema. Também podemos citar a questão 
do ensino. Nas convenções, sempre  levamos 
discussões em torno do acadêmico, o futuro 
profissional. Do ponto de vista da tecnologia, 
da mídia, de como nos comportarmos perante 
aos veículos de comunicação, da gestão 
pública. Todos esses temas servem para o 
aprimoramento do Sistema CFA/CRAs.

CFA: O tema escolhido para a edição 
anterior foi “50 anos de conquistas: Os 
Administradores brasileiros cumprem o seu 
papel no desenvolvimento do nosso país”. Na 
ocasião, comemorava-se o cinquentenário da 
Administração aqui no Brasil. Já neste ano, 
temos como tema “Integrar para Crescer”. 
Como é feita escolha dos assuntos?

Presidente Sebastião Mello: A Câmara 
de Relações Internacionais e Eventos 
do CFA é responsável pelas convenções. 
Colaboramos com sugestões, é claro, mas a 
última palavra é dos membros da Câmara.  

CFA: Como esses debates em 
torno do tema contribuem para o 
desenvolvimento da Administração 
frente aos desafios do cenário atual?

Presidente Sebastião Mello: Fomos eleitos 
líderes da profissão. Temos que cumprir 
nossos compromissos e responsabilidades. E 
nada melhor que oportunizar que presidentes, 
conselheiros e colaboradores debatam 
juntos o desenvolvimento da profissão. 

Entrevista

É impossível que saibamos de tudo que 
acontece no país se ficarmos sentados numa 
mesa. Mas cada um sabe a realidade atual 
de seu estado. A partir do momento em que 
todos se reúnem, ficamos por dentro dos 
desafios e perspectivas locais, de forma que 
podemos usar as melhores práticas como 
exemplo e aprender com os erros também. 
Ainda podemos discutir juntos resoluções 
para problemas.  A convenção é mesmo 
fundamental para que se tenha um Sistema 
sempre em evolução, motivado e receptivo.  

CFA: Então o senhor acredita que esta edição 
não só trará bons resultados ao Sistema CFA/
CRAs como a toda Administração? Podemos 
afirmar que ela vai deixar um legado?

Presidente Sebastião Mello: Essa edição, 
assim como todas as outras, foi pensada com 
muito carinho para acolher bem todos os 
participantes.  Houve entrega de cada um 
dos coordenadores, diretores conselheiros, 
que participam diretamente da programação.
Estou muito otimista com mais este evento. 
Tenho certeza de que sairão daqui muitas boas 
ideias, sempre com foco no mais importante 
de todo esse processo, que é o administrador 
que está nas pontas, o acadêmico na sala 
de aula.  Este nós temos que adubar para 
ser árvore frutífera e dar bons resultados à 
profissão. E que possa representar realmente 
um elemento de transformação, invocação, 
empreendedorismo e empregabilidade.
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“O tema Integrar para Crescer é 
assertivo, ele nos passa uma ideia de 

transformação, a de transformar nossa 
categoria afim que ela se fortaleça.”

Josué Sucupira Barreto / CRA-CE

Superintendente

“Integrar é pegar todos os 
trabalhos desenvolvidos pelos 

Conselhos e unificá-los.”

Rúbia Maria Carvalho / CRA-PI

Gerência

“A integração do conhecimento 
gera crescimento.”

Rafael Barros / CRA-ES

Gerente administrativo

“É um evento muito importante 
para nós, porque vamos 

compartilhar experiências 
desse país tão diferenciado e 

por meio delas unir forças para 
mostrar à sociedade brasileira a 
importância do administrador.”

Jorge Campos / CRA-AM

Presidente

Depoimentos

“O Encontro é importante para 
integrar o sistema em relação a 

realidade de todos os Conselhos.”

Maria Cristina / CRA-RS

Gerente executiva

“Integrar é unir uma série de 
pessoas para um único objetivo.”

Diego da Costa / CRA-SE

Conselheiro Federal

“É o momento em que o conjunto 
do Sistema CFA/CRAs se integra 

para buscar o crescimento 
profissional e o desenvolvimento 

da profissão junto à sociedade

André Saoncela / CRA-RO

Presidente 

“O projeto possibilita a troca 
de experiências em busca da 

unificação do Sistema.”

Willians Silva Salustiano / CRA-MT

Administrador
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Conselho Federal de Administração
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Coordenação Geral: Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior 

- Diretor de Desenvolvimento Institucional do CFA

Coordenação Editorial: Renata Costa Ferreira

Projeto Gráfico: André Eduardo Ribeiro

Diagramação: André Eduardo Ribeiro

Jornalista responsável: Adriana Mesquita Reg. Prof. nº 0010361/DF

Produção de textos: Adriana Mesquita e Aline Santos

Fotos: CFA


