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OS
DÉSPOTAS
NA GESTÃO
PÚBLICA
O conceito de interesse público precisa
deixar de ser compreendido no Brasil como
um dado a ser definido e equacionado a
partir da lógica e da percepção singular
da autoridade pública, circunstancialmente ocupante de função de poder e de
mando. Precisa ser construído, implementado e resolvido a partir das avaliações e
das considerações decorrentes e emanadas
do legislativo e da justiça.
A vontade do Estado não é sinônimo de
interesse público. Muito menos o é a
interpretação casuística de qualquer um
de seus agentes. Esse é um pressuposto
equivocado, pois não é compatível com o
regime da Constituição intitulada cidadã. O
respeito aos direitos individuais e coletivos
– de pessoas físicas e de pessoas jurídicas
– tem de ser o compromisso primacial do
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próprio Estado. No estado democrático de
direito, vivido e perseguido pelo Brasil, não
há mais espaço para a defesa de prevalência
de difuso e incerto interesse público, visto
sob a angulação exclusiva do ente estatal,
diante da constitucionalização dos interesses individuais e coletivos muitas vezes
bem mais relevantes.
Afinal, o que é interesse público? Serão
públicos os interesses representados por
eventuais ocupantes do poder em dado
momento? O desafio que se coloca para o
país é justamente aprender a identificar qual
dos interesses é o público, livre do aleijão
intelectual e conceptual de vê-los sempre
confundidos com os estatais preconizados
por seus agentes episódicos.
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A descrição romântica, porém totalmente
falsa, do fenômeno administrativo consagra
a tese, até como lugar comum, de que o
agente privado pode fazer tudo, desde que a
lei não o proíba, enquanto ao gestor público
só compete fazer o que está estritamente
previsto em lei.
Nada mais irreal vis-à-vis às circunstâncias
da ação administrativa em nosso país. Em
verdade, no Brasil, o Estado legisla para si
próprio. A administração pública dispõe
de um direito especial que resulta não
da vontade do povo expressa pelo legislativo, mas de decisões e ações discricionárias formuladas e operadas pelo próprio
executivo.
Não há como se falar em garantias dos
direitos individuais na Constituição Cidadã

quando a administração pública edita as
suas próprias normas jurídicas – soi disant
administrativas – e julga autonomamente
os seus litígios com os administrados.
O propalado princípio da separação dos
poderes nada mais é do que a cortina de
fumaça que tem permitido ao executivo
ampliar cada vez mais a sua liberdade de
ação discricionária, infensa a qualquer
controle legislativo e judiciário, vale dizer,
controle dos cidadãos. A ação administrativa não se circunscreve à mera aplicação
mecanicista da lei. Pelo contrário, em muito
a ultrapassa.
Por certo, o agente público não prescinde de
lei para agir, mas o faz sempre num campo
de ação muito mais amplo do que o previsto
na legislação, avançando muito além de suas
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competências, sob a alegação reiterada de
prática de ato discricionário de gestão em
contraposição aos atos vinculados.
Ora, o ato discricionário de gestão não pode
continuar a ser um espaço de decisão subjetivo, de livre arbítrio, do agente público.
Tem que se subordinar à fundamentação
de políticas públicas claramente definidas e
aprovadas pela sociedade, dentro de regramentos estabelecidos pela Constituição e
pela Lei.
A prática do ato discricionário não é um
espaço que possibilita ao agente público
dar vazão, circunstancialmente, aos seus
desejos pessoais, valores e preferências
políticas, percepções e julgamentos particularistas ou ideológicos.
Somente a submissão do agente público ao
império da Constituição e da Lei, reconceitualizando o que o país equivocadamente crê
e pratica como ato discricionário de gestão,
poderá fazer avançar no Brasil o estado
democrático de direito, subordinando efetivamente a Administração Pública à vontade
do povo constituído por seus cidadãos.
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É preciso conter, assim, os déspotas administrativos, velha praga colonialista e
patrimonialista de nossa história, entulho
e escombro da resistente cultura estatal
autoritária brasileira. Não há dúvidas de que
no Brasil o operador da política, o burocrata
do poder, termina por se tornar antagonista
do cidadão. Esta cultura despótica perpassa
também o mundo das organizações empresariais privadas e a contamina fortemente
em suas estruturas de pensar, sentir e agir.
A sociedade brasileira precisa
proceder uma descontinuidade dura do
seu processo histórico. Para isso, a administração pública precisa rever conceitos
e, em função dos conceitos, mudamos
comportamentos.

Adm. Wagner Siqueira
Presidente do CFA
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Prêmio Belmiro Siqueira 2018 traz novidades
Belmiro Siqueira, patrono da Administração, dá nome ao concurso
nacional que é promovido pelo Sistema CFA/CRAs anualmente

Já estão abertas as inscrições para o Prêmio
Belmiro Siqueira de Administração 2018,
promovido pelo Conselho Federal de Administração (CFA). Neste ano o prêmio traz
uma novidade: além dos administradores
e estudantes do curso de bacharelado
em Administração, poderão concorrer à
premiação os profissionais de Administração com título de mestrado, doutorado,
gestor ou tecnólogo, além de estudantes de
cursos superiores e de educação profissional
técnica de nível médio, desde que conexos à
Administração. Os participantes disputarão
prêmios de até R$ 12 mil.
Os temas escolhidos para os trabalhos em
2018 são: “Desafios para o profissional de
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Administração na Gestão da Saúde no setor
privado” ou “Desafios para o profissional
de Administração na Gestão da Saúde no
setor público”. O intuito é reforçar o entendimento de que os profissionais de Gestão
da Saúde também compõem o universo da
Administração.

Categorias

O Prêmio Belmiro Siqueira de Administração
é dividido por categorias. Nas modalidades
“Artigo Acadêmico” e “Artigo Técnico”, a
participação é restrita aos estudantes de
cursos de bacharelado em Administração, de
cursos de educação profissional técnica de
nível médio e de cursos superiores conexos
à Administração.
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Maior evento de Administração do
Brasil acontece no rio de janeiro
O presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Wagner Siqueira, concorda
com essa linha de pensamento. Para ele,
os profissionais de Administração precisam
assumir o protagonismo no cenário atual, já
que são agentes transformadores em benefício da sociedade.

Para onde vai a Administração? O questionamento contempla a 26ª edição do
Encontro Brasileiro de Administração
(Enbra), que vai acontecer entre os dias 6
e 8 de agosto no Rio de Janeiro. O evento
traz uma reflexão da área profissional em
relação aos cenários críticos e sistêmicos
do nosso país.
No encontro, 17 especialistas farão exposições de 9 temas que tratam dos novos
padrões de produtividade, a reinvenção
da gestão, tecnologias da ética e outros
assuntos relacionados ao campo da Administração.
“Os desafios para o ser humano” também
será destaque no Enbra. A consultora
Vicky Bloch trará o conceito de que o ser
humano, ainda em meio a tanta transformação, precisa ser protagonista de si mesmo
e não peça figurativa subordinada ao diálogo
entre máquinas e processos tecnológicos.

“O que fazemos no presente vai determinar
o futuro. Por isso, precisamos desconstruir
para construir o novo. Não basta pensar
coisas novas: é importante transformá-las
em realidade”, afirma.
O palestrante José Augusto Figueiredo, em
contrapartida, abordará o tema “Um outro
mapa profissional”. A ideia, segundo ele, é
retratar o mundo e as constantes mudanças
que acontecem em tão pouco tempo e
que levam o profissional administrador a
repensar o planejamento.
“Quando falamos em reaprender e compreender o que está acontecendo e assim,
agir, estamos falando de saber quais são
as nossas vulnerabilidades, limites e como
reagir. Então, o exercício de autoconhecimento é reaprender a nadar, pois teremos
mais condições de lidar com todo esse grau
de incerteza”, disse.
Para mais informações sobre o evento,
acesse: http://enbra2018.cra-rj.adm.br/
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Administração em Pauta:
editoria leva a prestação de
serviço ao profissional da área

O CFAPlay, a webTV oficial do Conselho
Federal de Administração (CFA), lançou em
maio deste ano em sua programação mais
uma editoria “Administração em Pauta”, que
aborda assuntos relacionados ao mundo
da Administração.
Criada para tratar de conteúdos inerentes
ao Sistema Conselhos Federal e Regionais
de Administração (CFA/CRAs), a editoria
alcançou mais de 2 mil visualizações em
apenas 2 meses no seu canal do YouTube.
Entre os temas discutidos no “Administração em Pauta”, destacam-se a burocracia
no Brasil para o micro e pequeno empresário. Hoje esse tipo de segmento consome
em torno de 135 dias de trabalho por ano
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somente com tarefas administrativas, como
controle de receitas e emissão de faturas,
por exemplo. A reportagem mostra quais
são as maiores dificuldades de quem quer
empreender.
Em continuidade, a última reportagem apresentada pela editoria destacou a discussão
das finanças para crianças. O assunto, inclusive, chegou a ser contextualizado em gibis
da Turma da Mônica. A equipe de reportagem do CFAPlay foi a São Paulo conversar
sobre o assunto com especialistas e com o
cartunista e empresário Maurício de Sousa.
Confira também outras editorias, como
“Minuto ADM”, “Dica ADM” e “ADM Notícias”, no endereço eletrônico CFAPlay.org.br.
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Wagner Siqueira concede
entrevista à rádio CBN Tocantins
O programa Debate CBN entrevistou o presidente do Conselho Federal de
Administração e o vice-presidente do Conselho Regional de Administração
do Tocantins sobre a importância da Administração nos tempos modernos
A atuação dos profissionais e como a administração está presente na vida cotidiana
exercendo um importante papel de gestão,
transformação e organização foram os
assuntos da entrevista que Wagner Siqueira
e Elion Sarmento concederam à Rádio CBN
Tocantins (FM 101,9).
Com o tema “Importância da Administração
em tempos modernos”, Siqueira fez um
panorama da administração e falou sobre
o papel do administrador nos tempos atuais,
da importância da profissão e do perfil do
profissional diante das mudanças que vêm
ocorrendo num mundo efervescente. Ele
também comentou sobre o atual momento
político do país e quais as consequências
para administração pública.
Ao falar dos trabalhos do Conselho Federal
de Administração (CFA), o presidente
explicou projetos desenvolvidos pela autarquia, como o Observatório Nacional dos
Egressos em Administração (Onecad). “Nós
temos no sistema 400 mil pessoas registradas; aquilo que é muito difícil fazer, o
sonho de todo professor, que é saber onde
seus alunos vão estar quando se formarem.
Nós desenvolvemos um sistema por Big
Data, que nos localizam os egressos, onde
trabalham e como trabalham”, afirmou.

modernos, seja econômica, política ou
social, o vice-presidente do CRA-TO, Elion
Sarmento, comentou o atual momento do
país e a corrupção na administração pública.
“Há um prejuízo enorme para sociedade
brasileira. São dois pilares que hoje estão
sendo descontruídos na gestão pública, que
é a corrupção e a má gestão, que fazem
com que o Estado se deteriore em vários
aspectos”, disse.
O presidente do CFA completou: “O
problema aqui é a impunidade. O problema
é uma coisa chamado direito adquirido.
Só o Brasil tem isso. A corrupção é séria e
tem que ser combatida, mas eu não tenho
dúvidas de que a má gestão e decisões
políticas erradas fazem com que o prejuízo
do país seja muito maior do que a própria
corrupção. Corrupto tem que ir para a
cadeia”, finalizou.
A entrevista completa está disponível em
cfa.org.br.

Aprofundando o assunto sobre a importância da Administração em tempos
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Qual a sua formação?
Profissionais já podem incluir titulação adicional pelo Sifa
Ter o diploma da faculdade é uma enorme
conquista, mas em um mundo globalizado
que avança rapidamente, muitas vezes, isso
é pouco. Em busca de um diferencial na
carreira, profissionais continuam estudando
e aprimorando os seus conhecimentos.
Para que todos esses cursos e formações
sejam conhecidos, o Sistema Integrado de
Fiscalização e Autoatendimento, Sifa, agora
permite a inclusão de titulação adicional de
especialista; técnico de nível médio e tecnólogo; e de mestres e doutores no cadastro
e na Carteira de Identidade Profissional.

cerá no verso da carteira, no campo “título
adicional”. A novidade vale para todos os
profissionais registrados no Sistema CFA/
CRAs que desejem incluir esse título.
A Carteira de Identidade Profissional possui
validade como carteira de identidade civil
ou registro geral (RG) em todo território
nacional. Além de atestar a aptidão e legalidade da atuação, é um incentivo, pois prova
oficialmente que a profissão está regulamentada, orientada e certificada.

A inclusão está prevista na Resolução
Normativa nº 518, de 2017, que dispõe
sobre a Carteira de Identidade Profissional
expedida pelos Conselhos Regionais de
Administração (CRAs). A informação apare-
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Livro apresenta possibilidades
de atuação para o profissional
de administração
As possibilidades de atuação para o profissional no mercado de trabalho exige cada
vez mais um profissional que está em constante mutação e preparado para a área. É o
que da conta o tema do livro recém-lançado
pelo Conselho Federal de Administração
(CFA).
“Não há empresa que não se valha de
conceitos de Administração. Não há organização que não aplique técnicas de Administração para cumprir seus objetivos, inclusive lugares remotos” afirmou o presidente
do CFA, Wagner Siqueira
A obra intitulada “Ramos da Administração”
faz um levantamento das áreas que mais tem
demandado na atua-

lidade e destaca, entre outros setores, a
administração de facilites que segue em
pleno crescimento.
O livro retrata, ainda, a modernização do
mercado de trabalho e os “ramos da administração” que surgiram ao longo do tempo
e que são essenciais para a realização de
trabalhos especializados. Além da presença
de um profissional qualificado, em especial na gestão pública, que poderia diminuir problemas como desperdício, controle
ineficiente da máquina pública e falta de
planejamento.
A ideia, segundo o autor e Conselheiro
Federal do CFA, Rogério Ramos, se deu a
partir da constante evolução da profissão
do administrador nos mais variados setores
e áreas conexas ao campo da administração.
“A profissão de administrador é muito
generalista. Tem habilidades e competências diversas. E tanto o mercado – quanto
a própria vocação das pessoas faz com que
se estabeleçam na administração alguns
ramos interessantes”, disse o conselheiro federal.
A obra é voltada principalmente
aos estudantes do curso de administração que pretendem seguir o
caminho da profissão. O livro está
disponível na versão digital no site da
autarquia. Basta acessar: cfa.org.br.
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Por onde andam nossos
administradores?
Iniciativa do CFA busca identificar quem são os egressos em Administração
– tanto bacharéis, quanto tecnólogos e técnicos – e onde estão atuando
A edição 124 da Revista Brasileira de
Administração (RBA) traz este mês uma
reportagem especial sobre o Observatório
Nacional dos Egressos em Administração
(ONECad). O projeto é tido como o sonho
dourado da educação no Brasil e um dos
principais projetos da gestão atual.
A ferramenta criada pelo Conselho Federal
de Administração (CFA) vai permitir traçar
o perfil dos egressos de cursos de Administração e de áreas conexas. Ao verificar a
trajetória dessas pessoas, o ONECad permitirá avaliar se o conteúdo aplicado nas Instituições de Ensino Superior contribuiu para a
formação profissional desses alunos. O foco
é o aprimoramento dos cursos superiores de
Administração, de forma a alinhar o que é
ensinado nas escolas com a demanda atual
do mercado de trabalho. A matéria de capa
convida o leitor a se perguntar: “por onde
andam nossos administradores?”.

Nesta edição, falamos também de educação
financeira para crianças e adolescentes. Os
pequenos podem aprender a administrar
suas finanças na escola e podem tirar o
brasileiro do ciclo da inadimplência. Um
dos entusiastas no assunto é o cartunista e
empresário Mauricio de Sousa. Na revista,
incluímos também uma matéria explicando
como o criador da Turma da Mônica usa os
gibis para ensinar finanças.
Além desses destaques, a RBA 124 apresenta
matéria sobre o CFA-Gesae, economia criativa, entre outros assuntos. A RBA está disponível para leitura em www.revistarba.com.br.
Acesse e fique por dentro dos assuntos mais
atuais do mundo da Administração.

Outro assunto abordado na revista é o coliving. Você já ouviu falar nisso? São moradias
colaborativas que vêm ganhando espaço
nas grandes cidades. Os profissionais
de Administração surgem como
excelente matéria-prima para a
gestão desses espaços. A matéria
traz informações de como o administrador pode atuar nesse novo ramo,
entre outras.
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A 1ª Assembleia de Presidentes de
2018 discute caminhos da profissão
bancários com abrangência nacional junto
aos CRAs. O acordo faz jus à campanha
intitulada “Raposão”, realizada pela autarquia para sensibilizar a sociedade sobre
a manobra arrecadatória da Federação
Brasileira dos Bancos (Febraban).

O município de Palmas, no Tocantins, foi
escolhido para sediar a 1ª Assembleia de
Presidentes de 2018 e serviu de palco das
discussões sobre os caminhos da profissão
e do Sistema Conselhos Federal e Regionais
de Administração (CFA/CRAs).
Durante 2dias, os 27 líderes dos Regionais
e o presidente do CFA, Wagner Siqueira,
debateram temas referentes ao Sistema
Integrado de Fiscalização e Autoatendimento (Sifa),o Encontro Brasileiro de Administração (Enbra), entre outros assuntos.
De acordo com líder do CFA, as transições que acontecem no país motivaram
a reunião de todos os presidentes. “Não
podemos tratar do Sistema sem considerar
as mudanças que acontecem no cenário
da Administração a qualquer momento”,
completou.
Na solenidade de abertura da Assembleia,
o CFA assinou um protocolo de intenções
com o Banco do Brasil. O objetivo é estabelecer parceria de prestação de serviços

Para o presidente do CRA-DF, Udenir
de Oliveira Silva, assuntos de prioridade do profissional em Administração
devem estar sempre em discussão. “O
debate voltado para o crescimento do
profissional reafirma a diferença na área e
demonstra o interesse em sempre evoluir”,
disse.
Ainda na reunião, Roberto Ibrahim Uehbe,
presidente do CRA-BA, em homenagem ao
patrono da administração, Belmiro Siqueira,
entregoupara Wagner Siqueira um documento que marca a inclusão do nome de
Belmiro Siqueira na Academia Baiana da
Ciência da Administração (Acadm). Ele
solicitou também, em plenário, que os
certificados, medalhas e outros itens referentes ao Prêmio Belmiro Siqueira tragam
os dizeres: “Se parar, eu morro, eu quero
morrer vivendo”, frase dita pelo Patrono
quando soube que estava doente.
Segundo o presidente do Regional do
Paraná (CRA-PR), Amilcar Pacheco dos
Santos, a Assembleia mais uma vez levará
bons frutos ao Sistema. “Estamos aprimorando nosso conhecimento. Tudo o que
acontece para o nosso fortalecimento como
administrador será usado como agente
transformador da profissão”, conclui.
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Certificação Profissional
abrange mais duas áreas
O candidato deverá efetuar sua pré-inscrição e dizer a qual CRA está
vinculado, além de apresentar seu número de registro principal
A Administração é uma carreira com infinitas possibilidades. Como é uma área generalista, ela forma profissionais com múltiplas
competências. Agora, além das cinco áreas
já contempladas na Certificação Profissional
em Administração do Sistema CFA/CRAs, o
programa inclui dois novos ramos: “Organização, Sistemas e Métodos (OSM)” - uma
das grandes áreas da Administração estabelecidas na alínea “b” da Lei 4.769/1965
– e “Gestão da Saúde e Gestão Pública”.
A inclusão se justifica em razão da importância destes dois segmentos correlatos à
Administração para a sociedade, finalidade
maior da autarquia, e pela atual demanda
do mercado de trabalho que possibilita a
atuação do profissional nesses setores.

A proposta é avaliar se o candidato à certificação tem conhecimento e compreensão
(básico), saber aplicar e analisar esse conhecimento (intermediário), e se é capaz de
fazer sínteses e avaliações (avançado).

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no site
www.certificacao.cfa.org.br. O interessado deverá realizar a inscrição observando
os requisitos estabelecidos no Edital e no
Regulamento da Certificação. As provas
serão elaboradas e aplicadas em polos/
unidades da FGV espalhadas por todo o
país.

Profissionais de Administração que desejam
obter a certificação terão seus conhecimentos aferidos por meio de uma prova
elaborada pela FGV, parceira do CFA no
projeto. Na avaliação serão cobrados
assuntos relacionados à área proposta.
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Certificação Profissional
em Administração
Sistema CFA/CRAs

CFP • Câmara de Formação Profissional
Adm. Mauro Kreuz - Diretor
Adm. Tânia Maria da Cunha Dias - Vice-Diretora
Adm. Aldemira Assis Drago - PA

Programa capacita administradores
para o mercado de MPEs
Instituto de Administração
(FIA). As aulas do segundo
semestre de 2018 deste
semestre já começaram para
quatro estados: Santa Catarina, Roraima, Ceará e Bahia.
O curso deve ser realizado
em São Paulo no mês de
agosto.
Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), as MPEs são responsáveis por 60% dos 94 milhões
de postos de trabalhos
gerados no país. Por conta
da sua importância no setor,
elas são consideradas como
um segmento estratégico para
a economia brasileira.
No Brasil, quase 50% das Micro e Pequenas
Empresas (MPEs) fecham as portas nos
primeiros anos de atividade. O fato é
resultado de falta de gestão profissional.
Pensando nisso, o Conselho Federal de
Administração (CFA), em parceria com a
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
(SEMPE), oferece consultoria gratuita para
MPEs.
O curso tem duração de quatro meses com
aulas presenciais e à distância, além da
aplicação dos conhecimentos na área. Os
alunos são acompanhados pela Fundação

“Inserir o administrador nesse mercado tem
uma importância econômica e social muito
grande para o Brasil e para a profissão”,
afirmou o diretor da Câmara de Formação
Profissional do CFA.
Após a capacitação, o administrador participante fará parte da rede nacional de consultores em MPEs da Secretaria da Micro e
Pequena Empresa. A expectativa é que o
CFA capacite mais de 1.500 consultores
em MPES até 2019.
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CDI • Câmara de Desenvolvimento Institucional

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

CFA: autarquia é destaque na mídia
O jornal do Brasil
Rio de Janeiro • Segunda-feira • 30 de julho de 2018
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Os déspotas na gestão pública
Wagner Siqueira

O conceito de interesse público precisa deixar de ser
compreendido no Brasil como um dado a ser definido e
equacionado a partir da lógica e da percepção singular
da autoridade pública, circunstancialmente ocupante
de função de poder e de mando. Precisa ser construído,
implementado e resolvido a partir das avaliações e das
considerações decorrentes e emanadas do legislativo e
da justiça.
A vontade do Estado não é sinônimo de interesse
público. Muito menos o é a interpretação casuística de
qualquer um de seus agentes. Esse é um pressuposto
equivocado, pois não é compatível com o regime da
Constituição intitulada cidadã. O respeito aos direitos
individuais e coletivos – de pessoas físicas e de pessoas
jurídicas – tem de ser o compromisso primacial do
próprio Estado. No estado democrático de direito,
vivido e perseguido pelo Brasil, não há mais espaço
para a defesa de prevalência de difuso e incerto
interesse público, visto sob a angulação exclusiva
do ente estatal, diante da constitucionalização dos
interesses individuais e coletivos muitas vezes bem
mais relevantes.
Afinal, o que é interesse público? Serão públicos os
interesses representados por eventuais ocupantes do
poder em dado momento? O desafio que se coloca
para o país é justamente aprender a identificar qual
dos interesses é o público, livre do aleijão intelectual
e conceptual de vê-los sempre confundidos com os
estatais preconizados por seus agentes episódicos.
A descrição romântica, porém totalmente falsa, do

fenômeno administrativo consagra a tese, até como
lugar comum, de que o agente privado pode fazer
tudo, desde que a lei não o proíba, enquanto ao gestor
público só compete fazer o que está estritamente
previsto em lei.
Nada mais irreal vis-à-vis às circunstâncias da ação
administrativa em nosso país. Em verdade, no Brasil,
o Estado legisla para si próprio. A administração
pública dispõe de um direito especial que resulta não
da vontade do povo expressa pelo legislativo, mas de
decisões e ações discricionárias formuladas e operadas
pelo próprio executivo.
Não há como se falar em garantias dos direitos
individuais na Constituição Cidadã quando a
administração pública edita as suas próprias normas
jurídicas – soi disant administrativas – e julga
autonomamente os seus litígios com os administrados.
O propalado princípio da separação dos poderes
nada mais é do que a cortina de fumaça que tem
permitido ao executivo ampliar cada vez mais a sua
liberdade de ação discricionária, infensa a qualquer
controle legislativo e judiciário, vale dizer, controle dos
cidadãos. A ação administrativa não se circunscreve à
mera aplicação mecanicista da lei. Pelo contrário, em
muito a ultrapassa.
Por certo, o agente público não prescinde de lei
para agir, mas o faz sempre num campo de ação muito
mais amplo do que o previsto na legislação, avançando
muito além de suas competências, sob a alegação
reiterada de prática de ato discricionário de gestão em
contraposição aos atos vinculados.
Ora, o ato discricionário de gestão não pode

continuar a ser um espaço de decisão subjetivo, de
livre arbítrio, do agente público. Tem que se subordinar
à fundamentação de políticas públicas claramente
definidas e aprovadas pela sociedade, dentro de
regramentos estabelecidos pela Constituição e pela Lei.
A prática do ato discricionário não é um espaço
que possibilita ao agente público dar vazão,
circunstancialmente, aos seus desejos pessoais, valores
e preferências políticas, percepções e julgamentos
particularistas ou ideológicos.
Somente a submissão do agente público ao império
da Constituição e da Lei, reconceitualizando o que
o país equivocadamente crê e pratica como ato
discricionário de gestão, poderá fazer avançar no
Brasil o estado democrático de direito, subordinando
efetivamente a Administração Pública à vontade do
povo constituído por seus cidadãos.
É preciso conter, assim, os déspotas administrativos,
velha praga colonialista e patrimonialista de nossa
história, entulho e escombro da resistente cultura
estatal autoritária brasileira. Não há dúvidas de que no
Brasil o operador da política, o burocrata do poder,
termina por se tornar antagonista do cidadão. Esta
cultura despótica perpassa também o mundo das
organizações empresariais privadas e a contamina
fortemente em suas estruturas de pensar, sentir e agir.
A sociedade brasileira precisa proceder uma
descontinuidade dura do seu processo histórico. Para
isso, a administração pública precisa rever conceitos e,
em função dos conceitos, mudamos comportamentos.
*Presidente do Conselho Federal de Administração

O trabalho do Conselho Federal de Administração (CFA) tem sido reconhecido por
grandes veículos de comunicação do Brasil.
As publicações, em diversas editorias, são
espontâneas e mostram os feitos realizados pela autarquia, como o Fórum CFA
de Gestão Pública (Fogesp) que aconteceu
em Brasília, em junho deste ano.
Segundo dados auditados pelo Instituto
Verificador de Circulação (IVC) e informações dos sites de notícias, cerca de 2,408
milhões de leitores tiveram acesso a notícias
que citaram o Fogesp. Ao todo, 68 matérias foram veiculadas de maio a julho de
2018. Entre os meios de comunicação que
citaram o CFA, destacam-se o jornal francês
Le Monde Diplomatique, o Jornal do Brasil
e o Correio Braziliense.
Outras ações da autarquia também têm tido
destaque no cenário da imprensa. A Folha
de São Paulo, por exemplo, publicou matéria
que trata sobre a Revolução Industrial 4.0,

que exige do profissional um novo repertório de trabalho. Na ocasião, de acordo
com a IVC, o alcance da notícia atingiu mais
de 500 mil pessoas.
Outros assuntos como o Projeto de Lei
do Senado (PLS) 439, o Índice de Governança Municipal (IGM/CFA), o papel do
profissional de Administração no desenvolvimento das organizações públicas e
privadas, com a participação do presidente
da autarquia, Wagner Siqueira, também
foram pautados na mídia.
Não fique de fora dos assuntos relacionados
ao mundo da Administração e ao Sistema
CFA/CRAs. Acesse o nosso site: cfa.org.br
e saiba mais!

HIPERINDIVIDUALISMO

O poder precisa
controlar o poder
por Wagner Siqueira

junho 20, 2018

Gilles Lipovetsky, cientista social francês, considerado um dos
pensadores mais originais da atualidade, veio ao Brasil para
participar do Fórum de Gestão Pública, promovido pelo Conselho
Federal de Administração (CFA). Lipovetsky abriu o evento, que
aconteceu de 6 a 8 de junho, em Brasília, com a aula magna “Novos
papéis nas relações da Sociedade com o Estado”

A análise clara e precisa de Gilles Lipovetsky descortina uma
sociedade pós-moderna, palco da 2ª Revolução do individualismo,
que institui o individualismo hipermoderno, responsável pela
transformação da nossa relação com a moral e a ética. Nesse
contexto, um dos pontos cruciais da administração pública
brasileira ganha relevo no cenário da democracia nacional: a
relação entre deveres coletivos e interesses pessoais.
O resgate do essencial papel do Estado, de garantidor dos direitos
fundamentais ao indivíduo, incita pelo óbvio o que nunca deveria
ter se perdido por aqui. Lipovetsky é categórico quando diz que
o Estado tem que estar à escuta da sociedade civil, mas tem que
ser eficaz. Não pode simplesmente ser uma câmera de registro do
conjunto da sociedade civil, deve representar o interesse geral e
com autonomia.
Em verdade, o pressuposto democrático, no Brasil, foi absorvido
pela ganância hiperindividualista do homem público. Ao contrário
de prover a sociedade em suas necessidades pétreas, o Estado
passou a retirar, reiteradamente, os únicos meios à viabilização de
uma administração pública eficiente, com foco, gestão e resultados.
A esse fato, Lipovetsky sacramenta que o Estado deve superar
os interesses de categorias isoladas para preparar o futuro, os
cuidados das urgências atuais precisam estar alinhados com as
metas de longo prazo. A ação pública se honra com o trabalho
presente em prol do futuro. “É um jogo entre o respeito da
sociedade civil e, ao mesmo tempo, da sua autonomia”.
Nessa transformação, o investimento enfático na educação de base,
de professores e diretores ganha protagonismo. É o alicerce para a
garantia de gerações críticas, aptas ao enfrentamento dos desafios
futuros no que tange a competição econômica mundial, as ameaças
ao meio ambiente, a relação emprego X desigualdades e os novos
tempos da sociedade do conhecimento e inovação.

instituições sólidas, capazes de frear as tendências que dizem
respeito ao mandamento ético. No Brasil, os hábitos de corrupção
se continuavam porque o Estado não fazia o seu trabalho e as leis
não eram cumpridas. Agora, o país está na direção certa.”
Revisitar Montesquieu, sem dúvida, avigora a nossa vaga ideia de
um Estado autônomo, no qual se reconheçam os três poderes
atuando de forma independente e relacionada, ao mesmo tempo.
O diagnóstico é preciso: a interferência de interesses alheios à
responsabilidade pública para com a sociedade distorce o caráter
democrático, provoca a ineficácia e cria um Estado travado em si
mesmo.
Voltar os olhos ao imprescindível fortalecimento institucional, sem
negar que a corrupção não deixará de existir, ainda que tenha a sua
endemia controlada, também nos presenteia com a reflexão sobre a
observância das leis, da moralidade e da ética.

A indagação nos leva à reflexão sobre a simbiose entre as contínuas
práticas de corrupção com as gestões sem projetos políticos
de médio e longo prazo, comprometidos efetivamente com a
transformação. Nesse sentido, as recentes operações da polícia e
da justiça federal brasileira, que marcaram o início do saneamento
dessa espúria relação, inauguram um tempo primordial, segundo
ratificou Lipovetsky. Ele nos leva à Teoria de Montesquieu para
reforçar que não devemos esperar a diminuição da corrupção, mas
o fortalecimento das instituições:
“O poder precisa controlar o poder, ou seja, precisamos de
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Outro fenômeno que explica esta ampla corrente de desconfiança
em relação à política é a corrupção. Uma grande parcela de
cidadãos julga que seus representantes políticos são corruptos e
que só pensam nos seus próprios interesses. O ponto alto da teoria
de Lipovetsky é a analogia direta da cultura individualista com a
dissolução da força de obrigação dos mandamentos morais, em
benefício primeiramente “de cada um por si, do ganho individual
em primeiro lugar”.
Mas, ele vai além: se por um lado, se institui um individualismo
irresponsável, favorável à corrupção, por outro, surge também um
individualismo responsável.

E qual seria a relação da corrupção com a moral e a ética na
sociedade atual?
De acordo com a teoria de Lipovetsky, o que mudou mais
profundamente neste domínio é que o hiperindividualismo
coincide com a desutopização da modernidade, a evaporação
das religiões seculares e das grandes utopias coletivas. Todos os
grandes sistemas ideológicos que marcaram estruturalmente a
Modernidade política triunfante, depois do século XVIII, perderam
o essencial de sua credibilidade. É essa revolução que permeia
toda a sociedade e ela se manifesta na relação com a família,
com a religião, no consumo, na moda, no lazer, na alimentação e,
obviamente, com a política.
Se o hiperindividualismo promove a laicização da moral e esta,
por sua vez, enfraquece o sentido moral das ações, perdem-se
também o desinteresse e a universalidade, as duas pedras angulares
da moral para Kant. Isto posto, a consciência humana passa a
funcionar como fator determinante na construção de mundo,
a partir de valores distintos e particulares e a vontade moral
passa a ter muitos fins, em detrimento do cumprimento do dever
propriamente dito.
A perda de confiança no Estado, a erosão da confiança dos
cidadãos nos líderes políticos, partidos e nas instituições
democráticas concebem o que o cientista social francês chama
de “crise da desconfiança nas democracias”. Um entrave grave, já
que a democracia pressupõe a adesão dos cidadãos para com as
instituições, eleições, iniciativas do Estado. No Brasil, o equilíbrio
entre instituições X costumes, primordial à plena construção
democrática, se perde nas duas pontas. Vivemos a sinergia da
incompetência.

O caminho?

Unidos aumentam a rejeição às elites políticas e o sucesso dos
discursos demagógicos populistas.

Nesse fluxo, como em um encadeamento lógico de ação e reação, a
desconfiança generalizada se reflete na diminuição do engajamento
eleitoral. Mais do que isso, surge o abstencionismo de protesto. A
relação entre o aumento dos votos de rejeição em detrimento dos
votos de adesão é direta: um número crescente de cidadãos, agora,
vota mais “contra” do que “por” um candidato e um programa.
Tal realidade, que permeia muitos países, não sendo exclusividade
do Brasil, evoca que a maioria dos cidadãos na Espanha, por
exemplo, declara não confiar mais nos partidos. Na Europa, nem na
União Europeia, eles acreditam mais. A desconfiança nos homens
políticos progride em quase todos os partidos populistas e os votos
de protesto, antissistema, antielite. Na Europa, como nos Estados

“Não estamos ao nível zero dos valores. O sentido de indignação
moral não está de maneira nenhuma morto, o sentido do bem
e do mal não desapareceu”, destaca o francês. Em síntese, o
hiperindividualismo abre, sim, caminho ao aumento da prática da
corrupção, um fenômeno muito antigo, mas não nos condena a ver
a prática se desenvolver sistematicamente.
Nesse contexto, ganham relevo as novas formas de participação,
do cidadão que não segue a via eleitoral clássica, as mobilizações
e as atividades políticas que se desenvolvem fora dos partidos.
Vê-se progredir novas formas de solidariedade coletiva, de
questionamento e de denúncia do poder.
Lipovetsky reflete ainda que o que se pronuncia é uma democracia
em que os cidadãos possam intervir diretamente, uma democracia
de supervisão dos poderes pela sociedade civil e não mais
monopolizada pelos partidos. A regressão do espírito público, nesse
sentido, é vista com otimismo pelo teórico. Apesar de ser uma
questão bastante preocupante, ela dá lugar aos efeitos positivos
da revolução individualista, no que diz respeito à consolidação e à
paz democrática. A equação é simples: quanto menor a capacidade
do exercício de sua soberania, maiores pacificidade e estabilidade
terão as democracias da hipermodernidade.
Ao contrário de muitos observadores pessimistas, que temem a
queda da democracia com a atual crise que vivemos, Lipovetsky
assegura que, apesar de todas as críticas, do descrédito ao sistema
político brasileiro e da crise de participação eleitoral, ainda há
uma grande adesão aos valores democráticos. “A democracia não
está ameaçada. As próprias críticas denotam a vitalidade da vida
democrática”.

Wagner Siqueira é Atual presidente do Conselho Federal
de Administração, autor de mais de dez livros sobre
Administração e de outros quatro sobre política e ação
legislativa, entre eles ‘As Organizações são Morais?’. Filho de
Belmiro Siqueira, Patrono dos Administradores no Brasil.

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

Alunos da Universidade Estadual
de Goiás visitam o CFA
A visita faz parte do projeto “A faculdade vai
ao CFA”, elaborado pela autarquia
Um dos momentos mais importantes na
vida dos estudantes é quando ele inicia a
graduação. Ter conhecimento das particularidades da profissão é de extrema relevância
para esses futuros profissionais.
Pensando nisso, o Conselho Federal de
Administração (CFA) sempre abre as portas
para receber os universitários dos campos
da Administração por meio do projeto “A
faculdade vai ao CFA”. A última turma a
realizar a visita na autarquia foi a de Administração da Universidade Estadual de Goiás
(UEG), campus de Silvânia.
Os universitários foram recepcionados pelo
superintendente do CFA, Douglas Evangelista Neto, que iniciou
o encontro com um vídeo
institucional do Conselho,
seguido de uma palestra.
Ele explicou o funcionamento e a atuação do
órgão além de falar sobre o
que o mercado de trabalho
espera do administrador:
“o profissional precisa
estar preparado, qualificado, agir e não ter medo
ou se esconder. É preciso
arriscar a todo e qualquer
momento”. Neto ainda

falou sobre as peculiaridades do curso de
Administração.
Além da palestra, os universitários conheceram os programas e ações desenvolvidos
pelo Sistema CFA/CRAs e a importância do
registro profissional.
Essa é a primeira visita dos alunos da UEG
à sede da autarquia. A visita faz parte do
projeto coordenado pela Câmara de Relações Internacionais e Eventos (CRIE) do CFA
e recebe estudantes o ano todo.
A faculdade interessada em agendar visitas
ao CFA deve entrar em contato pelo e-mail:
crie@cfa.org.br.
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CGP • Câmara de Gestão Pública

Adm. Antonio José Leite de Albuquerque – Diretor
Adm. Norma Sueli Costa de Andrade - Vice-Diretora

IGM é apresentado em Nova Friburgo
No fim de junho foi a vez de Nova Friburgo,
na região serrana do Rio de Janeiro,
conhecer o Índice CFA de Governança
Municipal, o IGM. A ferramenta mensura
a qualidade da gestão pública dos municípios brasileiros a partir de três dimensões:
Finanças, Gestão e Desempenho.
O presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Wagner Siqueira, participou
do evento e lembrou que o estado vive uma
crise de gestão. Além disso, ressaltou que o
IGM mostra o empenho da Administração
em participar da gestão pública. “É preciso
avançar para abrir espaço no mercado de
trabalho. Dessa forma, os profissionais da
administração podem dar a devida contribuição efetiva para sociedade na melhoria
da gestão pública e na iniciativa privada.”
Segundo Siqueira, com o IGM, o administrador pode ser inserido de forma mais
consistente no espaço público, algo vital
para a melhora no desempenho da gestão
pública dos municípios. Ao se referir aos
trabalhos do Sistema CFA/CRAs em prol
da profissão, ele também mencionou
programas desenvolvidos pela autarquia,
como CFA-Gesae e Observatório Nacional
de Egressos em Administração, Onecad.

A apresentação dos benefícios e das funcionalidades do IGM ficou a cargo do coordenador da Câmara de Gestão Pública do
CFA, Rodrigo Moura. Ele afirmou que o
índice possibilita a identificação das deficiências dos municípios e cria oportunidades de melhoria a partir de um diagnóstico preciso. “O IGM/CFA foi construído a
partir de indicadores de dados. Esses dados
foram alocados de acordo com a cadeia de
governança, com o intuito de mostrar como
o município pode buscar uma boa prática
e um resultado que deu certo. […] Procuramos identificar, a partir de dados oficiais,
e traduzir indicadores e dados na qualidade,
a capacidade profissional do município”,
explicou.
Esse levantamento muda o cenário de
tomada de decisão, segundo o presidente
do CRA-RJ, Leocir Dal Pai, que também
participou do evento. Ele reforçou a importância do IGM na coleta de dados. “Saímos
do ‘achismo’ e vamos discutir com base em
dados. E é isso que nos interessa”, afirmou
ao discorrer sobre um modelo de gestão
pública mais eficaz.
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CEPE • Câmara de Estudos e Projetos Estratégicos
Adm. Sônia Ferreira Ferraz - Diretora
Adm. Aline Mendonça da Silva - Vice-Diretora
Adm. Gracita Hortência dos Santos Barbosa

CFA-GESAE ajudará na gestão
do saneamento básico
A ferramenta foi idealizada pelo administrador José
Chaves e criada por meio de convênio com o CFA
Visando uma gestão profissional do setor
de águas e esgotos, o Conselho Federal de
Administração (CFA) elaborou o Sistema
CFA de Governança, Planejamento e Gestão
Estratégica de Serviços Municipais de Água
e Esgotos, o CFA-Gesae. A partir dele, o
município pode obter uma gestão mais
eficaz e de maior qualidade, além de ter
acesso a mecanismos disponíveis hoje na
iniciativa privada, mas que o setor público
tem mais dificuldade de assimilar.
O produto nasceu após o Debate Qualificado sobre saneamento, promovido pelo
CFA. “O Gesae é a representação gerencial
de um pensamento que ‘capturei’ do presidente do CFA, Wagner Siqueira. Ele falava
em uma conferência sobre a questão do
Pacto Federativo Brasileiro”, explica Chaves,

referindo-se ao modelo definido na Constituição de 1988, que traz as regras sobre o
uso de recursos e mecanismos de partilha
de tributos entre os entes da Federação.
Recentemente, o CFA fechou um termo
de cooperação técnica com a prefeitura de
Palmas. O governo do município da capital
tocantinense passa a usar o CFA-Gesae
como medidor. Para a prefeita, Cinthia
Ribeiro, todas as capitais deveriam utilizar
o sistema para o melhor aproveitamento
de águas e esgoto. “É uma ferramenta que
vai medir a qualidade dos nossos serviços
de saneamento e, principalmente, do tratamento de esgoto e água”, diz.
Acesso – A ferramenta está disponível a
todos os cidadãos em gesae.org.br.
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CAF • Câmara de Administração e Finanças

Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro - Diretor
Adm. José Carlos de Sá Colares - Vice-Diretor

A união faz a força: CFA oferece curso
de coaching para colaboradores
Oferecer qualidade de vida no trabalho tem se tornado cada
vez mais uma preocupação para as organizações
De nada adianta ser um bom líder sem uma
equipe devidamente engajada ou capacitada,
assim como uma equipe boa não funciona
bem quando comandada por uma pessoa
sem autoconfiança e resiliência. Para crescer,
uma empresa precisa que todos os níveis que
a compõe estejam alinhados e comprometidos, uma vez que é o esforço conjunto que
traz a resposta desejada. As organizações que
investem em qualidade de vida no trabalho
(QVT) conseguem alavancar seus resultados
e conquistam diferencial competitivo. Para
realinhar as equipes e direcioná-las para o
cumprimento de metas, existe o coaching
empresarial.
Pensando nisso, o Conselho Federal de
Administração (CFA), por meio da Câmara
de Recursos Humanos (CRH), em cooperação
com o Instituto Holos, trará para seus colaboradores o curso “Ferramentas de coaching
para a excelência pessoal e profissional
no CFA – Uma abordagem humanizada”.

Os colaboradores da autarquia terão uma
formação completa, com foco na promoção
do desenvolvimento sistêmico das pessoas,
integrando aspectos de visão de mundo e
mentalidade, atitudes e relacionamentos,
generosidade, automotivação e proatividade.
Com um vasto currículo, o mentor do curso
será o presidente executivo do Instituto
Holos de Qualidade, Marcos Wunderlich.
Além de ser uns dos maiores especialistas
em coaching do Brasil, ele é coautor de
vários livros, dentre eles: “Manual Completo
de Coaching: Grandes especialistas apresentam estudos e métodos para a excelência
na prática de suas técnicas” e “Felicidade
360º – Todos os caminhos para ser feliz.”
Para os funcionários do CFA, haverá duas
turmas com início em 17 e 27 de setembro,
respectivamente. As oficinas têm duração de
três dias. O curso é destinado somente aos
colaboradores do CFA.
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CDI • Câmara de Desenvolvimento Institucional
Adm. Rogério Ramos de Souza - Diretor
Adm. Samuel Albernaz – GO
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CRA • AL

Conselho Regional de Administração de Alagoas

Sifa é totalmente implementado em Alagoas
O Sistema Integrado de Fiscalização e
Autoatendimento (Sifa) foi definitivamente
implantado, no mês de julho, no Conselho
Regional de Administração de Alagoas (CRAAL).
O sistema já vinha sendo utilizado no
Regional com a ferramenta de autoatendimento, na qual os profissionais de administração podiam solicitar serviços ao CRA
via online como emissão de certidões, pagamento de anuidades, entre outros.
A novidade agora é a fiscalização prospectiva realizada pelo Sifa, que será feita por
meio de uma ferramenta de inteligência de
dados – o Big Data – que permite ampliar
o alcance das ações dos CRAs.
Além de registrar mais empresas, o Sifa
possibilita a geração de mais empregos para
os profissionais de Administração. Para se
adequarem às regras, as empresas precisam
contratar um administrador como responsável técnico.

Em mais uma edição do projeto “CRA vai
às IES”, a presidente do CRA-AL, Jociara
Correia, esteve na Faculdade FAN/FGV
para uma palestra sobre os projetos que
vêm sendo desenvolvidos pelo Regional,
mercado de trabalho, registro, exercício
regular da profissão, áreas de atuação, entre
outros assuntos.
O projeto tem como objetivo aproximar o
aluno e o Conselho Profissional, e é realizado por meio de parceria entre a entidade
e as Instituições de Ensino Superior. Nessa
edição, o programa contou também com a
parceria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas
(Sedetur), por meio do “Idealize”, projeto que
estimula a cultura empreendedora entre os
estudantes.
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Fonte: CRA-AL

CRA • ES

Conselho Regional de Administração do Espírito Santo

CRA-ES promove Semana de Cursos
A realização do evento ficou a cargo do Instituto de Administração
O Conselho Regional de Administração do
Espírito Santo (CRA-ES) promoveu uma
nova edição da sua Semana de Cursos.
Foram mais de 30 qualificações gratuitas,
divididas entre cursos e palestras, oferecidas para profissionais de Administração
e o público em geral. A gestão do evento
ficou a cargo do Instituto de Administração
do Espírito Santo (IAES), coordenado pela
Marly Uliana, também Conselheira Federal
na representação do estado.
Os números foram expressivos. Participaram mais de 600 inscritos, entre profissionais e estudantes de Administração e
de outras diversas áreas como engenharia,
psicologia, jornalismo, relações públicas,
entre outras. Ao todo, 27 palestrantes
aceitaram o desafio de compartilhar seus
conhecimentos técnicos, bem como sua
experiência prática.
Um deles foi o mestre em Administração
Lourival Cristofoletti. Além de palestrar,
ele também participou como inscrito. De
acordo com ele, “uma pessoa que se propõe
a ser difusor de conhecimento precisa participar de ações como essas, pois agrega à
competência profissional e humana; afinal,
o aprendizado é constante”, pontuou.
A estudante Kely Bermudes participou de
vários momentos da Semana de Cursos.
Para ela, foi muito interessante. “Foram
vários temas abordados. Toda a equipe
está de parabéns! Chamou minha atenção
o currículo dos palestrantes. A abordagem
dos assuntos deu a clareza necessária para
um ótimo aprendizado”, disse.

A Semana de Cursos é um evento promovido com um cunho social. Cada participante foi convidado a doar uma lata ou um
pacote de leite em pó. Com isso, o IAES
conseguiu arrecadar cerca de 230 quilos
do alimento, que foram doados para o Asilo
dos Idosos de Vitória, além de 35 pacotes
de fraldas geriátricas.

Saiba mais

A Semana de Cursos do CRA-ES foi criada
em 2017 para oferecer qualificação e atualização para o dia a dia de trabalho dos
profissionais de Administração do estado,
bem como dos estudantes e público em
geral. Com temáticas relevantes e contextualizadas com as práticas do mercado, o
evento disponibiliza várias palestras e cursos
gratuitos com facilitadores e palestrantes
de renome.
Fonte: CRA-ES
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CRA • MG

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais

Adequação da nova sede está
em fase de finalização
O Conselho Regional de Administração
de Minas Gerais (CRA-MG) ganhará uma
casa nova em breve. A sede adquirida pela
autarquia está passando por adequações
estruturais para atender suas demandas,
dos empregados da entidade, da sociedade
e dos profissionais de Administração.
Foram realizados os remanejamentos de
salas, alterados os locais de algumas luminárias e foi substituído o piso da copa. Uma
das exigências para o funcionamento da
nova sede é a existência de banheiros acessíveis. Os mesmos estão sendo viabilizados,
aumentando a área dos que já existiam.
As adequações na infraestrutura de instalação do ar condicionado, elétrica e hidráulica também foram concluídas. Nos pavimentos dos novos setores da presidência,
informática, biblioteca e o plenário, o
processo de acabamento já foi iniciado;
por exemplo, preparação das paredes
para receber nova pintura, recomposição
do piso, revestimento em lambri, além de
outros pequenos detalhes essenciais para
um ambiente funcional.

Outro passo importante para a conclusão
da nova sede também já teve o seu
início: as estações de trabalho dos funcionários do CRA-MG estão sendo produzidas.
A empresa responsável pela adequação da
nova sede é a Uptec- Construção e Tecnologia Ltda, que foi contratada por meio de
processo licitatório.

Nova sede

A nova sede do CRA-MG está localizada
em local estratégico, trazendo mais segurança e comodidade para os profissionais
de Administração. O imóvel é composto por
dez andares que permitem mais conforto
no acesso do profissional às dependências
do Conselho.
Um dos principais problemas enfrentados na
antiga sede era a falta de estacionamento
exclusivo. Na nova sede, serão disponibilizadas vagas para quem estiver em atendimento no Conselho.
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CRA • PE

Conselho Regional de Administração de Pernambuco

CRA-PE comemora novos registros
para profissionais de nível
médio em Administração
Em 14 de junho completou-se um ano da
publicação da Resolução Normativa CFA
nº 511. Ela dispõe sobre o registro, no
Sistema Conselhos Federal e Regionais de
Administração (CFA/CRAs), de profissionais
egressos de cursos de educação profissional
técnica de nível médio conexos à Administração.
O CRA-PE, que registra profissionais de
nível médio técnico desde 2017, recebeu
em 2018 um total de 36 novos inscritos
para a área, que passaram a estar legalmente
habilitados para desempenhar atividades
da Administração que antes eram restritas
à área de formação. Os inscritos portam
a Carteira de Identidade Profissional de
Técnico em Administração, de cor verde e
que possui validade como Carteira de Identidade Civil em todo território nacional, além
de atestar a aptidão e legalidade da atuação
na área administrativa.
A comprovação de registro já é uma realidade em muitos processos seletivos. No
caso de Pernambuco, uma das maiores
demandas deu-se por conta dos concursos
públicos para as Forças Armadas, a exemplo
do edital de seleção para Aeronáutica, que
exigiu para os cargos de Auxiliar Administrativo a comprovação da inscrição do profissional no órgão da classe.
Para o presidente do CRA-PE, Fred Mocock,
o registro de profissionais de nível médio
técnico permite que a autarquia amplie o
campo de fiscalização da profissão e garanta

aos profissionais um maior respaldo na
comprovação de sua excelência perante o
mercado de trabalho.
Em declaração para o portal de notícias do
CFA, o líder da autarquia, Wagner Siqueira,
declarou que a aprovação do registro
promoveu mais fiscalização e ética. Ele
lembra que “as organizações justificavam,
em sua defesa, que o exercício de uma
determinada função – apesar do exercitante
ser de nível superior – é de nível médio.
Como não se registrava o nível médio, a
fiscalização não podia ser feita. Agora,
pode-se saber se a empresa ou instituição
está fazendo exercício da atividade profissional ao arrepio da lei.”
O conselheiro federal por Pernambuco, Joel
Cavalcanti Costa, lembra que a proposta é
fruto de um debate que acontece há anos.
As primeiras tentativas de aprovar a medida
já aconteciam na época de Belmiro Siqueira,
patrono da Administração, há 52 anos.
O processo para registro permanece similar
ao empregado para bacharéis e tecnólogos.
O interessado deve entrar em contato com
o CRA de seu estado e apresentar a documentação exigida. No CRA-PE, o processo
de registro é rápido e seguro. O profissional
poderá sair, até no mesmo dia, de posse de
sua nova Carteira de Identidade Profissional
(CIP) e ciente dos direitos e deveres de uma
profissão regulamentada.
Fonte:CRA-PE
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CRA • PR

Conselho Regional de Administração do Paraná

Aulas magnas levam
conhecimento pelo Paraná
Primeiro semestre de 2018 foi rico em aulas magnas por todo o estado
O Conselho Regional de Administração do
Paraná (CRA-PR) concluiu um primeiro
semestre profícuo em auls magnas por todo
o estado. Ao todo foram 19 palestras para
os estudantes dos cursos superiores de
Administração em 19 cidades. O público
total dos eventos superou 5 mil pessoas.
A iniciativa das Aulas Magnas é realizada
pelo CRA-PR há vários anos como parte
da política de aproximação do Conselho
com os futuros administradores do Paraná.

A jornada de aulas magnas começou em
fevereiro deste ano quando Telêmaco
Borba, cidade no centro do Paraná, acompanhou a palestra de Sérgio Pereira Lobo
sobre ‘Perspectivas da Administração:
presente e futuro’. No mesmo mês de fevereiro, Clevelândia e Palmas, no Sul, viram
a apresentação ‘A música como estratégia
de administração’, com o Edson Miura. Essa

apresentação ainda foi abordada nos meses
seguintes nas cidades de São Mateus do
Sul e União da Vitória.
No decorrer do primeiro semestre, os
palestrantes do Regional viajaram por
todo o estado levando temas pertinentes
ao universo do futuro administrador. Em
Ivaiporã, Cascavel, Ponta Grossa, Campo
Mourão e Umuarama, Leandro Henrique de
Souza tratou sobre ‘O futuro do trabalho e o
profissional do futuro’. Yoshio
Kawakami apresentou reflexões sobre ‘Construção de
Carreira’ nas cidades de Foz
do Iguaçu, Marechal Cândido
Rondon, Ibaiti, Paranaguá,
Cianorte, Cornélio Procópio
e Guarapuava. Em Londrina,
principal cidade do norte
do Paraná, os universitários
acompanharam a Aula Magna
de Rafael Medeiros, com o
tema ‘Saia da multidão. Faça
diferente. Faça a diferença’.
“As aulas magnas são, em
geral, o primeiro contato que
os estudantes de Administração têm com o
Conselho. É uma grande oportunidade para
apresentarmos o panorama profissional do
setor e colocar o CRA-PR à disposição dos
futuros administradores. Nesses eventos
também trazemos atualizações e recursos
importantes para a carreira que se inicia”,
destacou o presidente do CRA-PR, Amilcar
Pacheco dos Santos.
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CRA • RJ

Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro

CRA-RJ realiza solenidades de entrega
da CIP para técnicos em Administração
Em julho, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) realizou
duas cerimônias de entrega das Carteiras
de Identidade Profissional (CIP) para os
primeiros técnicos em Administração registrados na instituição. As duas ocasiões
contaram com a presença dos presidentes
do Conselho Federal de Administração
(CFA), Wagner Siqueira; e do CRA-RJ, Leocir
Dal Pai. A primeira solenidade também teve
a participação de Wagner Victer, secretário
estadual de Educação do Rio de Janeiro.
Leocir Dal Pai ressaltou que esse registro
é um desejo antigo e um marco histórico
para o Sistema CFA/CRAs.
“Registrar o nível médio é valorizar o profissional, um incentivo para que permaneça na
carreira. Essa vaga é dele, que deve ocupar
com o devido referencial legal que hoje,
felizmente, nós temos e vocês também”,
disse o presidente.
Para Wagner Siqueira, o exercício da
Administração se faz em diversos níveis,
dos técnicos aos doutores. Diante disso,
é importante que os técnicos tenham o
registro e exerçam a função de acordo
com a lei:

“Não somos um Conselho de administradores, mas sim, de Administração. E essa
atividade abarca todo um escopo doutrinário de diferentes níveis. Não podemos ter
o pensamento antiquado de que só se deve
incluir o administrador e excluir os demais”.
Já o Wagner Victer salientou que a CIP é
um grande incentivo, pois mostra que a
profissão está regulamentada, orientada e
certificada.
“Muitos jovens, ao escolher o curso profissionalizante, esperam ter reconhecimento
por parte da sociedade, algo que amplie a
autoestima e que tenha um Conselho para
registrar e regular”, disse o secretário.
O técnico em Administração pode fazer o
pré-registro diretamente no Sifa (sistemacrarj.com.br).
Fonte: CRA-RJ
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CRA • RN

Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte

CRA-RN realiza 12ª Edição do Congesp
mais consolidados eventos
da área de Gestão Pública
em todo o Brasil, gerando
grande repercussão entre
servidores, estudantes e
profissionais da área. Nesse
período, palestrantes de
destaque nacional e internacional enriqueceram
as discussões e levaram
grandes experiências aos
participantes.

O Conselho Regional de Administração do
Rio Grande do Norte (CRA-RN) realiza a
12ª edição do Congresso de Gestão Pública
do Rio Grande do Norte (Congesp-RN), em
parceria com o Conselho Federal de Administração (CFA) e o Governo do estado,
por meio da Secretaria da Administração e
dos Recursos Humanos (Searh) e Escola de
Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo
Sales (EGRN).
Sob o tema “Gestão, Liderança e Inovação”,
a programação pretende compartilhar exemplos de boas práticas e superação das adversidades no setor público, contribuindo para
otimizar cada vez mais o trabalho diário do
servidor. A programação técnico-científica
levanta, ainda, discussões de grande relevância para o desenvolvimento de novas
metodologias, ferramentas e cenários, e
inclui conferências, mesas-redondas, além
de apresentações de trabalhos científicos.
Realizado anualmente desde 2007, o
Congesp é reconhecido como um dos

Na 12ª edição, o presidente
do CFA, Wagner Siqueira,
esteve presente e apresentou a palestra “Inovação e Desenvolvimento” na mesa redonda sobre o tema.
Além dele, também participaram o diretor
de Inovação e Gestão do Conhecimento da
Escola Nacional de Administração Pública,
Guilherme Almeida; o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos –
Seccional São Paulo, Theunis Marinho;
a coordenadora de Monitoramento de
Contratos na Central de Compras do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, Ana Lilia Santos; o juiz federal
Marco Bruno Miranda; o procurador do
RN, Carlos Frederico Martins; os reitores
da UFRN, Ângela Paiva; e da UERN, Pedro
Fernandes; o especialista em Psicologia
Organizacional e mestre em Ciência Política, Ruy Matos; e o consultor em Inovação,
José Anchieta.
O evento foi realizado nos dias 1, 2 e 3 de
agosto, na sede da EGRN, no Centro Administrativo do estado, em Natal.
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CRA • RO

Conselho Regional de Administração de Rondônia

CRA-RO intensifica projetos
no interior do estado
Consciente de seu papel no amplo contexto
da Administração, o Conselho Regional de
Administração de Rondônia (CRA-RO) tem
atuado no sentido de fortalecer a profissão
no âmbito do estado, com ações que têm
por objetivo salvaguardar os direitos de
administradores e tecnólogos, principalmente com uma fiscalização mais rigorosa sobre o exercício ilegal da profissão.
Nesse aspecto, a diretoria de Fiscalização
e Registro tem percorrido municípios do
interior do estado, visitando prefeituras,
câmaras municipais, associações comerciais e industriais, além de instituições de
ensino superior. O diretor, Marcos Ito, e
servidores do setor de fiscalização e registro
do Conselho têm conversado com autoridades, lideranças empresariais e coordenadores de cursos de Administração e de
tecnologia em gestão, sempre enfatizando
a importância do papel do administrador
nos setores público e privado.

Por outro lado, a diretora de desenvolvimento institucional profissional tem atuado
junto às instituições de ensino superior com
a proposta de participar mais diretamente do
processo de formação dos novos bacharéis
em Administração e tecnólogos em Gestão,
por entender que cabe ao conselho estar
sempre próximo das coordenações destes
cursos. A diretora, Ivanilda Frazão, tem enfatizado a importância dessa proximidade da
autarquia junto às faculdades. Segundo ela,
o conselho tem procurado estar cada vez
mais perto dos coordenadores, contribuindo
com ações e projetos fundamentados no
âmbito institucional e profissional. “Essa
metodologia do conselho proporciona aos
graduandos subsídios sobre o mercado e as
suas respectivas áreas de atuação profissional”, disse. Todo esse trabalho tem sido
realizado com o respaldo do presidente do
CRA-RO, Manoel Pinto da Silva.
Fonte: CRA-RO
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CRA • SC

Conselho Regional de Administração de Santa Catarina

Fórum Estadual de Administração é destaque
em ano de ações inovadoras no CRA-SC
Gustavo Cerbasi fará palestra gratuita em Florianópolis
influentes na atualidade. Escreveu o best-seller “Casais Inteligentes Enriquecem
Juntos”, que deu origem aos filmes da franquia “Até que a Sorte nos Separe”, a primeira
trilogia do cinema brasileiro. Cerbasi já
vendeu mais de 2 milhões de exemplares,
proferiu palestras para 3 milhões de pessoas
e teve mais de 1 milhão de alunos em seus
cursos online.
As inscrições podem ser feitas no site do
Conselho por administradores, tecnólogos,
empresas que atuam no campo da Administração e estudantes registrados no CRA-SC.

Ações de destaque
O maior evento voltado à Administração de
Santa Catarina será realizado no dia 13 de
setembro no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis. Administrador Gustavo Cerbasi,
referência em inteligência financeira do
Brasil, comandará o Fórum Estadual de
Administração, com a palestra “Escolhas
Inteligentes: a administração dos planos
pessoais”.
A realização é do Conselho Regional de
Administração de Santa Catarina (CRASC), em parceria com o Conselho Federal
de Administração (CFA). Durante a programação, será lançado o II Ebook da Câmara
de Administração Pública e será entregue
o Prêmio Mérito em Administração 2018.
Gustavo Cerbasi é consultor, autor de
15 livros e um dos 100 brasileiros mais

O Fórum é uma das grandes ações do
Conselho Regional para 2018. Também
neste ano, a autarquia lançou a Revista
ADM+ Digital, o Relatório de Atividades
2017 e o novo vídeo institucional, intitulado “CRA-SC - Responsabilidade na Administração”. A peça demonstra de forma
objetiva as principais atribuições de um
conselho profissional e a importância do
registro para o bom exercício da profissão.
O vídeo é fundamental na valorização da
marca CRA-SC no estado, agregando valor
à sua imagem perante toda a sociedade. O
material de 1 minuto e 30 segundos reflete
as novas visões, os valores e a missão do
conselho. Clique aqui (http://www.crasc.
org.br/crasc/videos-clipping/video-institucional-2018) para conferir o conteúdo
completo.
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Fonte: CRA-SC

CRA • SP

Conselho Regional de Administração de São Paulo

CRA-SP entrevista Yuri van Geest, coautor
do livro Organizações Exponenciais
Com exclusividade, o Conselho Regional
de Administração de São Paulo (CRA-SP)
entrevistou no final de junho o holandês
Yuri van Geest, cofundador da plataforma
educacional Singularity Holanda e coautor
do best-seller “Organizações Exponenciais”,
obra que nos últimos três anos está entre
os cinco livros mais lidos no mundo.
No conteúdo, que em breve estará disponível no canal A Serviço da Administração,
Van Geest deu dicas de como os profissionais e empresas devem agir para fazer parte
do mundo exponencial e explicou a importância de compreendermos as inúmeras
tecnologias que surgem e se desenvolvem
ao mesmo tempo.
Em apresentação realizada na cidade de
São Paulo, o escritor também destacou a
importância da ação coletiva no Brasil para
o processo de transformação. “Podemos
reduzir os custos de saúde ou construir
uma casa com 1/10 do preço. Por que não
fazemos? Porque tem um monte de regulamentação, interesses escondidos, lobby e
etc. A disrupção começa com a sociedade,
com as próximas gerações, mas eu acho que
o poder está concentrado demais no Brasil.
Então, impedem a inovação. Impedem aquilo
que poderia reduzir o custo de moradia, da
educação, da saúde. Agora, se adotarem
essas tecnologias, haverá a redução de
preços e a renda básica poderá ser reduzida em 30% ou 40% também. Tudo se torna
acessível. Todos os preços se tornam acessíveis e viáveis, não hoje, mas nos próximos
10 anos”, defendeu.

Mundo Exponencial será
tema do 9º ENCOAD
Após a concessão da entrevista, van Geest
também gravou uma mensagem especial
direcionada ao público que estará presente
no próximo Encontro do Conhecimento
em Administração - ENCOAD, em 27 de
setembro. O evento, que chega a sua nona
edição, terá como tema a Administração
no Mundo Exponencial e será realizado na
sede do CRA-SP (com palestras simultâneas durante todo o dia) e nas cidades do
interior e litoral.
Entre os nomes já confirmados para este
ano estão Ricardo Pelegrini, CEO e cofundador da Quantum4 Innovation Solutions;
Rodolfo Ohl, gerente de desenvolvimento
do mercado brasileiro da Asana; Jaqueline Weigel, starter da W Futurismo; entre
outros.
A programação completa poderá ser conferida em breve no site e nas mídias sociais
do CRA-SP.
Fonte: CRA-SP

Yuri van Geest, coautor do livro Organizações
Exponenciais, em entrevista para o canal
A Serviço da Administração.
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