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Compartilhar
é preciso

O Conselho Federal de Administração começou 2019 com
força total e muito trabalho. Logo no início do ano, tivemos
a eleição para presidente da autarquia e a chapa vencedora
“Gestão Compartilhada” venceu com 59,26% dos votos. Com
uma diretoria totalmente renovada, o Conselho abraçou o
compromisso de dar prioridade ao compartilhamento de
ideias dos 27 conselheiros federais.
Juntos somos mais fortes e por isso, essa gestão dará
prioridade ao trabalho realizado pelo plenário do CFA. A
ideia é caminhar juntos, somando esforços e inteligência.
Em nosso plano de trabalho, ninguém é mais ou menos
importante e/ou necessário.
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Certamente, liderar esta equipe é motivo de muito orgulho. Mas,
na “Gestão Compartilhada” não existem coadjuvantes. Nessa
gestão, todos serão protagonistas. E não falo apenas da diretoria
do CFA: todos serão absolutamente imprescindíveis – sejam
os conselheiros federais e regionais, presidentes dos CRAs e,
fundamentalmente, os colaboradores do Sistema CFA/CRAs.
É com esse espírito de renovação e mudança que apresento a
primeira edição do Boletim ADM deste ano. A publicação ganhou
uma nova proposta gráfica e editorial. Notícias do CFA e dos
Conselhos Regionais continuam a ser o centro das atenções do
Boletim, mas agora ele também vem alinhado com as tendências
do mundo digital.
Na parte gráfica, a novidade é o layout responsivo, que permite ao
leitor acessar o Boletim ADM por meio de diferentes dispositivos.
Isso garante uma leitura mais agradável e prazerosa. Já no
quesito conteúdo, a proposta do novo Boletim ADM é oferecer
textos mais dinâmicos. Além disso, o Boletim levará o leitor a
conhecer outras mídias do CFA como o site, a Rádio ADM e o
CFAPlay, isto porque as matérias virão com hiperlinks para quem
quiser aprofundar neste ou naquele assunto.
Essa é apenas a primeira edição do Boletim ADM deste ano e, ao
longo de 2019, teremos outras cinco edições. A participação de
todos – com sugestões, críticas e elogios – será fundamental
para aperfeiçoar a nossa publicação.

Boa leitura!
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Notícias
do Sistema
CFA/CRAs

CFA

Novos conselheiros
federais tomam posse

O Conselho Federal de Administração (CFA) realizou, na
manhã do dia 10 de janeiro, a solenidade de diplomação
e posse nos novos conselheiros federais da autarquia.
Os Administradores que passam a compor o Plenário do
CFA foram eleitos nas últimas eleições do Sistema para o
quadriênio 2019 – 2022.
O trabalho dos representantes da profissão tem como
objetivo normatizar e discutir os caminhos da Administração,
por meio das Resoluções Normativas, projetos e ações
em prol dos profissionais da área. Os administradores
vão compor efetivamente o plenário da autarquia para o
quadriênio 2019/2022.
Clique aqui e confira a composição
completa do Plenário do CFA
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CFA

Conheça a nova diretoria
executiva do CFA

Após a diplomação e posse dos novos conselheiros federais, o
plenário do Conselho Federal de Administração (CFA) elegeu a
nova diretoria executiva da autarquia para o biênio 2019/2020.
A eleição aconteceu no Plenário Belmiro Siqueira, em Brasília, e
contou com a participação e votos dos conselheiros federais de
26 estados – mais o Distrito Federal.
Os diretores, liderados pelo presidente eleito Mauro Kreuz, são
responsáveis pelos trabalhos das Câmaras de Fiscalização
e Registro, de Formação Profissional, de Desenvolvimento
Institucional, de Relações Internacionais e Eventos, de Estudos
e Projetos Estratégicos, de Gestão Pública.
Comissões – Além de eleger a composição da nova diretoria do
CFA, o plenário escolheu os administradores que irão coordenar
as atividades das seis comissões permanentes do Conselho.
De acordo com o Regimento Interno da autarquia, cabe a essas
comissões o estudo, a análise, a discussão, a elaboração de
pareceres e a apresentação de proposições em suas respectivas
áreas de atuação.
Acesse o site do CFA e veja
a composição completa das
Câmaras e das Comissões
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CFA

Mauro Kreuz é eleito
presidente do CFA

Com 59,26% dos votos, a chapa “Gestão Compartilhada”, liderada
pelo administrador Mauro Kreuz, foi eleita para comandar o
Conselho Federal de Administração (CFA) no biênio 20192020. Mauro liderará os trabalhos da autarquia ao lado do vicepresidente Rogério Ramos.
Em seu primeiro discurso como presidente eleito, Mauro Kreuz
ressaltou a importância de continuar os trabalhos da gestão
anterior que forem necessários, valorizando a união dos
Conselhos Federal e Regionais de Administração, com todos os
profissionais engajados em prol da profissão. O novo presidente
ressaltou que terá compromisso com o Plano de Trabalho
apresentado na campanha.
“Nem um de nós será mais ou menos importante e necessário. Todos
seremos absolutamente imprescindíveis – sejam os conselheiros
federais e regionais, presidentes dos CRAs e, fundamentalmente,
os colaboradores do Sistema CFA/CRAs”, disse Mauro Kreuz.
Confira as entrevistas cedidas pelo presidente eleito para o
CFAPlay no programa “ADM Entrevista” e a Rádio ADM.
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CFA

Administradores.com Conversa com Mauro Kreuz

O presidente do Conselho Federal de Administração (CFA),
Mauro Kreuz, participou de uma transmissão ao vivo realizada
pelo “Portal Administradores”. Na ocasião, o administrador e
apresentador, Leandro Vieira, questionou o líder da autarquia
sobre ações e projetos voltados ao biênio 2019/2020. O batepapo aconteceu no dia 5 de fevereiro.
Mauro Kreuz destacou o trabalho a ser desenvolvido pela nova
gestão. “A Gestão Compartilhada se propõe ao diferente – com
compartilhamento de ideias –, nos sentidos horizontal e vertical
dentro do CFA. Já na área externa, vamos abranger o Sistema
CFA/CRAs, utilizando toda a cadeia de comunicação em prol
dos Regionais. Aquilo que tiver sustentabilidade financeira,
compromisso com resultados e reciprocidade com os profissionais
de Administração será mantido e empoderado”, disse.
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A entrevista – via Skype – durou quase 35 minutos e tratou dos
caminhos da profissão, da evolução da Administração no Brasil
(com o apoio dos mais de 400 mil profissionais) e da capacitação
dos administradores e tecnólogos no mercado de trabalho.
“Somos muitos, mas é importante a formação profissional
relacionada à qualidade nos serviços prestados para atender as
oportunidades que surgem por aí”, afirmou o líder da autarquia.

Confira aqui a íntegra da entrevista ao vivo com
Mauro Kreuz para o Portal Administradores.com

CFA

Conheça o Planejamento
Estratégico do Sistema CFA/CRAs

Planejamento é uma palavra-chave no mundo da Administração
e pode ser considerado como sinônimo de organização. “O
Planejamento Estratégico não opera com decisões futuras,
mas com o futuro das decisões atuais”, dizia Peter Drucker,
considerado o pai da administração moderna. Por isso,
o Conselho Federal de Administração (CFA) apresenta o
documento que irá reger os trabalhos e diretrizes do Sistema
CFA/CRAs para os próximos quatro anos.
O novo desenho do mapa estratégico traz a definição de
perspectivas, objetivos e estratégias institucionais para
o quadriênio 2019-2020. No documento, a Comissão de
Planejamento Estratégico do CFA diz que “o compartilhamento
das nossas propostas estratégicas com toda a nossa comunidade
e os stakeholders externos busca o pleno envolvimento para
a sua efetiva execução. Somente com o envolvimento e o
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comprometimento de todos conseguiremos transformar as
intenções estratégicas em resultados concretos, que impactem
forte e positivamente a profissão e o desenvolvimento de todos
os profissionais de Administração, melhorando objetivamente
a sua competitividade no mercado de trabalho, bem como o
respeito, a autoestima e a valorização da profissão”.
Para acessar o documento na íntegra, acesse aqui.

Seminário de Reflexões Estratégicas
do Sistema CFA/CRAs
O Planejamento Estratégico do Sistema CFA/
CRAs para o quadriênio 2019-2022 é resultado de
significativas contribuições colhidas no “Seminário
de Reflexões Estratégicas: Para Onde Vai a
Administração e Para Onde Devemos Ir”, realizado
nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, em Brasília.
O seminário reuniu presidentes, conselheiros e
colaboradores dos CRAs, além de colaboradores
do CFA. Desafiados pela metodologia do Oceano
Azul, todos contribuíram de forma harmoniosa,
coletiva, comprometida e responsável, aportando
experiência e inteligência para o futuro da profissão.
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CFA

Intervenção no CRA-PA
apresenta primeiros resultados

A junta interventora do Conselho Regional de Administração do
Pará (CRA-PA) encerrou fevereiro com saldo positivo. A equipe do
Conselho Federal de Administração (CFA), liderada pelo conselheiro
federal Amilcar Pacheco, está no Regional paraense para restabelecer
os trabalhos e corrigir os atos falhos cometidos pelo plenário
daquele CRA. Além disso, a junta está verificando o banco de dados
e checando o colégio eleitoral para convocar novas eleições.
Para o presidente interventor do CRA-PA, a missão inicial
da junta foi reestruturar as atividades administrativas do
Regional, incluindo o atendimento. Durante os trabalhos, a
equipe interventora constatou que o local atual não atende
as necessidades dos profissionais de administração daquele
estado. Por isso, é provável que ocorra a mudança de sede do
CRA-PA ainda neste ano.
Para trazer os profissionais de administração de volta ao CRAPA, a junta começará a campanha de atualização cadastral
para todos os profissionais de administração do estado. Ao
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atualizar as informações, o profissional receberá brindes, a nova
carteira de identidade profissional e um voucher com mais de
250 cursos online, oferecidos pela Universidade Corporativa do
Administrador. A atualização é gratuita.
Já os recém formados terão a isenção de 60 dias na primeira
anuidade. Além disso, a equipe de informática do CFA vai auxiliar na
implantação do SEI, ferramenta que o CFA e alguns CRAs usam. Ela
confere maior celeridade aos processos e rotinas administrativas.
Além disso, o conselheiro interventor, Francisco Rogério Cristino,
relatou os processos de registro de pessoa física.
Amilcar adiantou que o próximo passo da equipe é preparar uma
seleção pública para contratação de pessoal. Ele ressaltou que,
até o momento, o saldo é positivo e destacou o apoio do CFA e
do presidente do Federal, Mauro Kreuz. “O CFA está dando todas
as condições para que possamos realizar o trabalho no CRAPA”, disse, lembrando que a intervenção também conta com o
apoio da sociedade e de entidades paraenses.

Entenda o caso

Por conta do uso fraudulento da base cadastral de eleitores do
CRA-PA nas eleições, realizadas em outubro do ano passado, o
plenário do CFA decidiu intervir naquele Regional. A investigação
comprovou que o Regional computou votos de pessoas já
falecidas e com CPFs que não estão cadastrados na base de
dados do Sistema CFA/CRAs, além de votos de pessoas que
declararam não ter participado do sufrágio.
Desde então, o controle do CRA-PA está a cargo de uma
Junta Interventora, com plenos poderes para administração e
representação do Regional perante entidades privadas e órgãos
públicos dos Poderes da União. A intervenção vai até o dia 31 de
agosto de 2019.
A junta interventora é formada pelos conselheiros federais
Amilcar Pacheco, Francisco Rogério Cristino e Marcos Kalebbe
Saraiva Maia Costa. Além deles, a equipe conta com apoio de
colaboradores do CFA que prestam serviços na área de auditoria,
contabilidade, jurídica e tecnologia.
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CFA

CFA realiza
reunião plenária

Os 27 conselheiros federais do Conselho Federal de Administração
(CFA), liderados pelo presidente Mauro Kreuz, participaram da
Reunião Plenária do CFA. O encontro aconteceu na sede da
autarquia, em Brasília, no dia 13 de fevereiro deste ano.
A pauta da reunião abordou assuntos de interesse dos
profissionais de administração. A maioria deles tratou de ações
e projetos que serão desenvolvidos ainda este ano, como o site
modelo para os CRAs, o Prêmio CFA de Inovação em Gestão
Pública, o CFA no WhatsApp, entre outros.
Diretoria reunida
Os diretores do CFA também se reuniram no dia 13, sendo
a primeira Direx do ano. Na ocasião, foram discutidos
assuntos do Sistema e ações que serão realizadas ao
longo de 2019.
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Reunião das Câmaras
Em 12 de fevereiro, o compromisso
dos conselheiros federais foi com
as respectivas câmaras do CFA.
A autarquia conta com o trabalho
de sete câmaras: Administração
e Finanças; Fiscalização e
Registro; Formação Profissional;
Desenvolvimento
Institucional;
Relações Internacionais e Eventos;
Estudos e Projetos Estratégicos; e
Gestão Pública.
O diretor de cada câmara se reuniu
com suas respectivas equipes para
falar de ações, projetos e parcerias.
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CFA

Evento reúne presidentes
do Sistema CFA/CRAs
na capital federal

Brasília sediou a primeira Assembleia de Presidentes Conjunta
do Sistema CFA/CRAs de 2019. O evento, realizado nos dias
14 e 15 de fevereiro pelo Conselho Federal de Administração
(CFA), reuniu os 27 presidentes dos Conselhos Regionais
de Administração (CRAs), a Diretoria Executiva do CFA e os
conselheiros federais da autarquia.
Na abertura do encontro, o presidente do CFA, Mauro Kreuz,
falou do amor pela Administração e da missão da nova gestão
do conselho em resgatar, nos profissionais da área, essa paixão
pela profissão. Em seguida, o anfitrião do evento, presidente do
CRA-DF, Udenir Silva agradeceu a presença de todos e desejou
uma reunião produtiva e profícua. O trabalho dos conselheiros
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federais foi destacado pelo vice-presidente Rogério Ramos. Em
sua fala, ele ressaltou o protagonismo dos CRAs e conselheiros, e
o compromisso da nova gestão do CFA em fortalecer essa relação.
A pauta da reunião abordou diversos assuntos. Um deles foi a
intenção do CFA em criar um Clube de Vantagens para oferecer
benefícios aos profissionais de Administração. Outro assunto foi
a proposta para otimizar a Ouvidoria por meio do sistema e-Ouv
(leia mais na página XX). (tem apenas a matéria sobre o e-Ouv)
Outros detalhes da Assembleia de Presidentes você confere no
CFAPlay. Assista!

CFA

ADM Entrevista conversa
com os diretores do CFA

O programa ADM Entrevista conversou com alguns diretores
do Conselho Federal de Administração (CFA). No bate-papo,
realizado ao vivo e transmitido simultaneamente pelo CFAPlay e
pela Rádio ADM, os administradores falaram sobre os projetos
que serão desenvolvidos no biênio 2019/2020.
Confira no CFAPlay a íntegra das entrevistas.

Mauro Kreuz
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Rogério Ramos

Fábio Mendes

Gracita Barbosa

Carlos Alberto Ferreira
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Mauro Leonidas

Diego da Costa

Gilmar Camargo
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CFA

CFA quer adotar sistema que
promete otimizar a ouvidoria

O superintendente do Conselho Federal de Administração
(CFA), Douglas Evangelista Neto, e colaboradores das áreas de
Ouvidoria e Tecnologia da Informação do Conselho participaram
de uma reunião na Controladoria-Geral da União (CGU), órgão do
Governo Federal responsável pela defesa do patrimônio público,
transparência e combate à corrupção.
O encontro, realizado no dia 31 de janeiro, foi marcado para
a apresentação dos Sistemas de Ouvidoria Informatizados.
O e-Ouv foi desenvolvido pelo Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União e pode ser utilizado gratuitamente
pelas ouvidorias públicas. A intenção do CFA é adotar a ferramenta
para melhorar os serviços prestados pela área na autarquia.
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A apresentação contou com a participação da coordenadorageral de Orientação e Acompanhamento de Ouvidorias,
Luana Marcelino; do coordenador-geral substituto, Marcos
Silva Monteiro; e da auditora interna de Finanças e Controle,
Maria do Rosário Ferreira.

e-Ouv
O sistema e-Ouv faz o gerenciamento
de denúncias, reclamações e sugestões,
além
do
encaminhamento
de
manifestações entre ouvidorias; controle
de prazo; recursos para elaboração
de relatórios; e integração com outros
sistemas que a ouvidoria utilize. Ele
funciona em ambiente web e apresenta
design responsivo; ou seja, flexibilidade
na exibição das informações em telas
de tamanhos diferentes e aparelhos
móveis. O e-Ouv é o mais utilizado entre
as ouvidorias federais e por diversas
estaduais e municipais.

Nova direção
Nas últimas eleições do Sistema CFA/CRAs,
o administrador José Carlos de Sá Colares foi
eleito Ouvidor do CFA. Colares é conselheiro
federal da autarquia pelo Amazonas.
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CFA

Agenda de Reuniões

A pauta inclui assuntos relacionados ao Conselho Federal de
Administração (CFA) e às demandas da área. Confira!

CGP trabalha projetos na área de Gestão Pública

Novos ares pra o projeto CFA Gesae
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IGM e Gesae são apresentados no palácio do Planalto

Publix apresenta IGM 2.0

CFA participa de reunião no ministério da economia

Presidente Mauro participa de reunião no CNJ
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Mais uma ação da frente parlamentar pela Administração

CFA participa de posse da nova diretoria do Conaje

CFA

Administração em pauta

Confira as reportagens especiais produzidas pela equipe de
jornalismo do CFA

CFA promove conhecimento sobre cidades resilientes

Administração e Gastronomia
29 /73

Profissão: mãe e empreendedora

Os medos e mitos na gestão de micro e pequenas empresas

Carreira de Business Partner Sênior em RH é
considerada uma das mais promissoras em 2019

Empreender: mercado de alimentação saudável cresce no Brasil
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Fala, ADM!
A opinião
de quem
entende
do assunto

Adm. Fábio
Mendes
Macêdo
AC

O Brasil passa por uma grande crise existencial em seu
planejamento, direção, controle e correções, ferramentas estas
advindas da formação na Ciência da Administração. O país terá
um grande salto em desenvolvimento quando entender que
Administração não é para qualquer área de formação e sim para
profissionais habilitados que trazem competência, habilidades e
atitudes técnicas. Administrar com eficiência, efetividade e usando
bem as ferramentas a Administração elevará o Estado brasileiro a
patamares de primeiro mundo.

32
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Adm. Carlos
Alberto Ferreira
Júnior
DF

Para não parecer muito pessimista, entendo que haverá uma espera
de resposta rápida para a solução mal funcionamento dos entraves,
ou que se faça e garanta que as coisas saiam certas logo no primeiro
momento. Enfim, que haja administração urgente e eficaz. Aí começa
o imbróglio, o que é administrar?
A sociedade, em sua grande maioria, entende que administrar é
administrar. E ponto. Não bastasse os próprios profissionais que
também não sabem o que é administrar, não podemos culpar os
leigos, pois falta-lhes quem os tire da escuridão. Voltando ao meu
pessimismo e a questão inicial, acredito que a sociedade precisa ter
discernimento para entender o significado de uma boa administração.
Pois, não há o que esperar daquilo que não se conhece. Apenas sente
ou intui. Apenas senso comum.
O desafio que se nos impõe reside aí, na dificuldade de levar ao corpo
social a identidade e o valor do profissional de administração, um ser
dotado de conhecimentos, habilidades e atitudes depois de tocado
pela ciência. Alguém com as ferramentas certas para botar ordem
na casa e fazer o certo.
A sociedade clama por aqueles que possam resolver seus problemas,
o mercado espera profissionais de verdade e nossa obrigação é, antes,
iluminar o comum, para então entregar soluções e gente preparada.
Conversando, a gente se entende!
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Adm. Claudia
Stadtlober
RS

A Administração, para muitos é vista como um adulto, aos 53
anos de reconhecimento da profissão, usando uma analogia
ao desenvolvimento humano e colocando no nosso século XXI,
diria que a Administração é ainda uma jovem adulta, que tem
se experimentado no Brasil, se desenvolvido e consolidado
enquanto profissão e área de conhecimento. Ah! E por falar em
área de conhecimento, alguns dizem que administração não é
uma área, que não tem um saber, uma técnica, pois aqui discordo
dessa opinião como administradora há mais de 20 anos, como
ex-presidente do CRA-RS e agora como conselheira do CFA e
diretora de formação profissional, afirmo que “a Administração
é uma das maiores áreas do país, que tem seu conhecimento e
técnicas específicas nas quais apoiamos nossa atividade por
muitas outras áreas de conhecimento, que somam e auxiliam o
complexo desafio da gestão.
Quero chamar a atenção para que os administradores e
demais profissionais de gestão se empoderem dos seus
conhecimentos, habilidades e atitudes, pois somos profissionais
com competência, para auxiliar o país no seu processo de
desenvolvimento. Temos muito a contribuir, com as técnicas
de gestão, com o relacionamento interpessoal e o trabalho em
equipe. Nossa maior contribuição, entendo, está em termos as
técnicas de planejamento, finanças, marketing, operações e
gestão de pessoas no nosso arcabouço teórico e prático.
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Adm. Mauro
Kreuz
SP

A Administração já é dos cursos mais procuradas pelos jovens que
vão entrar nas universidades. A cada ano os dados do Ministério
da Educação comprovam que este é o curso com maior número
de matrículas. Sim, somos uma profissão pujante e com potencial
vertiginoso se comparado com outras áreas, pois o administrador é
a figura capaz de planejar e executar todas as etapas de um negócio.
Um médico, um advogado, um engenheiro até podem ser donos de
um hospital, de um escritório ou de uma construtora, por exemplo.
Porém, esses negócios só terão chances de se consolidarem se
o administrador estiver à frente da gestão. Este profissional que
analisará as oportunidades que o mercado oferece para traçar as
estratégias necessárias para fazer o empreendimento alcançar o
sucesso desejado.
E ele não é necessário apenas na área privada. O administrador
é extremamente útil em locais vitais para o desenvolvimento da
sociedade como órgãos públicos, hospitais e escolas. Isso é motivo
de muito orgulho, por isso, é preciso que todos os profissionais de
Administração reconheçam seu valor e passem a defender mais
a sua profissão. O Sistema CFA/CRAs trabalha para colocar a
Administração e as profissões ligadas à Administração no patamar
que merecem, mas só alcançará essa meta se cada profissional de
administração buscar esse empoderamento e dizer “tenho orgulho
de ser Administrador”.
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Adm. Teresinha
Covas Lisboa
SP

As organizações passam por várias transformações e, à frente de
todo o processo, a Administração surge como ponto de equilíbrio
diante das constantes mudanças ocorridas nos aspectos sociais,
culturais, tecnológicos e políticos.
A sua importância está contida, também, nos aspectos humanos,
no qual o perfil de liderança é caracterizado pela presença de um
dirigente flexível e que acompanhe as transformações estruturais
e comportamentais da organização.
A Administração está presente no público e no privado, indicando
ao gestor o momento certo de tomar decisões coerentes e colocálas em prática de forma coerente e objetiva.
Assim sendo, partindo das funções planejar, organizar, dirigir e
controlar, a administração atravessa séculos e gerações, presente
em todas as áreas e demonstrando o quanto é importante para
atingir os objetivos traçados pelo Administrador.
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Adm. Diego
da Costa
SE

Por que estudar administração? A resposta pode ser encontrada
na teoria, na leitura de diversos livros sobre administração e na
própria experiência individual. As habilidades e competências de um
administrador são úteis não apenas no ambiente corporativo, mas
também no dia a dia. O administrador deve saber como lidar com
pessoas de formações, perfis, condutas e expectativas distintas.
Em outras palavras, saber organizar, planejar, liderar, controlar,
coordenar, motivar, saber gerenciar expectativas (inclusive as suas!),
entre outras. Atualmente, as organizações com administradores
que apenas dizem aos colaboradores o que fazer, estão perdendo
espaço e mercado. Gestão mais participativa, contemplando
diferentes pontos de vista e contribuições individuais são
exigências deste mercado. Espera-se, não só preparo técnico, mas
uma visão abrangente e humana do contexto empresarial em um
ambiente de complexidade crescente. O estudo da administração
tem aplicação direta na vida pessoal de cada um. Interação com
pessoas, realização de planos, tomada de decisões, gerenciamento
de recursos, são alguns exemplos de atividades realizadas no
cotidiano. Daí, a importância de estudar administração.
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Ações das
Câmaras
do CFA

CFR

Mais uma vitória judicial
para o Sistema CFA/CRAs

Decisão sobre a obrigatoriedade de registro em CRA
para quem atua na área da gestão da qualidade está
disponível na página de jurisprudência do site do CFA
A Justiça Federal de Catanduva/SP decidiu que é necessário
o registro profissional no Conselho Regional de Administração
(CRA) para atuar na área de auditoria e certificação, também
conhecida como Gestão da Qualidade. A decisão, publicada em
18 de fevereiro, é uma grande conquista para os profissionais
de administração e já está disponível para consulta no site do
Conselho Federal de Administração (CFA).
No processo em questão, a requerente solicitou cancelamento
do registro no CRA, alegando que não exercia atividade privativa
dos profissionais de administração. Observou-se, contudo, que
a pessoa exerce função de Analista de Qualidade e para o juiz
que julgou improcedente o pedido de cancelamento de registro,
tal atividade exige conhecimento de técnicas no campo de
Organização, Sistemas e Métodos de Trabalho, de Processos
Administrativos, além de Administração Geral e Administração
de Produção bem como pesquisa, planos e planejamento.
Na decisão, o magistrado explica que “mostra-se correto o
entendimento que considerou necessária a manutenção da
inscrição profissional, já que em linhas gerais subsumidas
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aos trabalhos de coordenação, interpretação, controle e
implantação de métodos produtivos, sem se esquecer de que
também ficava encarregada a autora de participar de programa
de integração de novos funcionários, mediante procedimento
interno de recursos humanos”, disse.
Portanto, “atuar como auditor líder nos sistemas de gestão da
ISO 9001, ISO 22000, ISO17025 e no programa SS, por meio
da elaboração das listas de verificação, apresentação dos
resultados e verificando a eficácia das ações”, é uma atividade
típica do Profissional de Administração.
Além disso, o Tribunal Regional da 3ª Região decidiu que as
pessoas jurídicas que prestam serviços de “auditoria e certificação
de sistemas de gestão, produção e comercialização empresariais,
segundo as normas ISO e correlatas” também devem possuir
registro, em obediência ao disposto no art. 2º, da Lei nº 4.769/65.

Jurisprudência
O CFA, por meio da Câmara de Fiscalização e Registro,
divulga no site as jurisprudência com as decisões judiciais
favoráveis à profissão. O interessado pode acessar
a página e escolher entre os assuntos “Consultoria e
Assessoria em Gestão Empresarial”, “Administração de
Condomínios”, “Embaraço a Fiscalização/Sonegação
de Informações e Documentos”, “Cargos Pertinentes ao
Administrador”, entre outras.

Clique aqui e confira.
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CFP

Programa de Capacitação em MPEs:
conheça os Regionais sorteados
para participar da capacitação

Os Conselhos Regionais de Administração do Amazonas, Acre,
Amapá, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Rio Grande do Sul são
os próximos Regionais a receberem o Programa de Capacitação
e de Formação de Multiplicadores de Conhecimentos em Micro e
Pequenas Empresas (MPEs). A escolha desses CRAs aconteceu por
meio de sorteio público realizado no dia 14 de fevereiro, durante a
Assembleia de Presidentes Conjunta do Sistema CFA/CRAs.
O Programa é uma iniciativa do Conselho Federal de Administração
(CFA) e faz parte do Acordo de Cooperação Técnica que a autarquia
celebrou com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da
Presidência da República (SMPE-PR). Por meio da capacitação o
CFA prepara Administradores para atuarem como consultores em
micro e pequenas empresas, disseminando conhecimentos e boas
práticas de gestão.
O Programa contempla encontros presenciais e a distância. As aulas
são ministradas pela equipe da Fundação Instituto de Administração
(FIA) da Universidade de São Paulo. Já no último módulo, os
participantes passam a viver, na prática, as rotinas de uma MPE. Além
disso, eles precisam apresentar trabalho ao final da capacitação.
Podem participar os administradores registrados nos respectivos
CRAs sorteados para receberem o Programa. A capacitação
é gratuita e oferecerá 55 vagas para cada CRA. Acompanhe
as notícias no site do CFA (www.cfa.org.br) para ficar atento a
abertura do período de inscrições.
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CDI

Grupo de WhatsApp do CFA
é sucesso absoluto

O “Administração na sua mão” está completando um mês. O
novo canal de informação do Conselho Federal de Administração
(CFA) conta com a adesão de quase quatro mil pessoas entre
estudantes e profissionais de Administração. Diariamente, elas
recebem por meio do WhatsApp, em primeira mão, as notícias
do Sistema CFA/CRAs e do mundo da administração.
Até o momento são 16 grupos de WhatsApp. Por meio do
aplicativo, o CFA dispara não só as notícias, como também os
vídeos mais relevantes do CFAPlay e as entrevistas de maior
destaque da Rádio ADM. Para participar do “Administração na
sua mão”, basta adicionar o número do CFA como contato e
enviar uma mensagem para (61) 99926-0731.
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A ferramenta funciona como um núcleo de transmissão. Isso
significa que os leitores que optarem por receber o conteúdo
só serão notificados pelo CFA, que administra o grupo. Em
um momento em que a sociedade discute o problema das
notícias falsas, o CFA amplia seu contato com os profissionais
de Administração. A ideia é levar informação às pessoas
interessadas nos projetos e ações da autarquia.
É importante destacar, contudo, que os grupos não são um canal
de comunicação com o CFA, mas sim um meio para a propagação
de notícias da autarquia. Sugestões de pauta e outros relatos
devem ser enviados para a Ouvidoria no número 0800-647-4769
ou acessar, ouvidoria.cfa.org.br.
Quer fazer parte desse seleto grupo de profissionais e estudantes
de Administração? Clique em algum dos links abaixo e fique por
dentro de tudo que acontece no mundo da administração.

Administração na sua mão 10
Administração na sua mão 11
Administração na sua mão 12
Administração na sua mão 13
Administração na sua mão 14
Administração na sua mão 15
Administração na sua mão 16
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CRIE

CRIE prepara muitos
projetos para 2019

Eventos para profissionais de Administração, parcerias e
missões internacionais são alguns dos projetos que a Câmara
de Relações Internacionais e Eventos do Conselho Federal
de Administração (CRIE/CFA) prepararam para este ano. Em
entrevista para o CFAPlay e a Rádio ADM, o diretor da área, Gilmar
Camargo, adiantou que a equipe a frente dos trabalhos no biênio
2019/2020 está focada e determinada em dar uma “cara nova”
para o setor.
XVI FIA
Gilmar falou sobre os principais eventos realizados pelo
CFA: o Fórum Internacional de Administração (FIA). Ele
lembrou que o Fórum será realizado no segundo semestre
deste ano. O local ainda não foi definido, mas a CRIE já
disponibilizou o edital para que os CRAs interessados em
sediar o evento possam registrar suas candidaturas.
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Mulheres em foco
Outro projeto da CRIE é o Fórum da Profissional de
Administração, previsto para acontecer em maio deste
ano. “A proposta é mostrar qual é o papel da profissional
para a mudança da mulher na sociedade”, adiantou Gilmar,
lembrando que, em março, os CRAs promovem eventos
locais para o público feminino e as demandas regionais
serão levadas para ao Fórum.

Acompanhe os projetos da CRIE
no site do CFA: www.cfa.org.br
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CGP

Workshop vai capacitar
profissionais de administração

O Conselho Federal de Administração (CFA), por meio da Câmara
de Gestão Pública, realizará workshops de gestão pública. A
proposta do projeto é percorrer os 26 estados brasileiros e o
Distrito Federal para promover o Índice CFA de Gestão Municipal
(IGM-CFA) e o Sistema CFA de Governança, Planejamento e
Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos
(Gesae). As duas ferramentas criadas pelo CFA auxiliam o
gestor municipal a realizar um diagnóstico em diversas áreas do
município, permitindo um melhor planejamento e a priorização
das políticas públicas municipais.
A capacitação será oferecida para os profissionais de
Administração. Na ocasião, eles participarão de oficinas sobre
a aplicação do IGM-CFA e do Gesae. O curso também oferecerá
um módulo sobre “Introdução à Consultoria Municipal” cujo
objetivo será a apresentação de ferramentas de gestão que o
município poderá utilizar, bem como as formas de aumento de
receita e boas práticas de gestão destes recursos.
Em 2019, a expectativa é levar o workshop para 18 capitais. O
evento será realizado com apoio dos Conselhos Regionais de
Administração (CRAs). Além da capacitação, o CFA promoverá
visitas técnicas a instituições para articular parcerias que
fortaleçam o workshop.
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Agenda
Workshop de Gestão Pública
CRA-PR
15 a 17 de abril
CRA-MS
8 e 9 de maio
CRA-AM
27 a 31 de maio
CRA-AC
11 a 14 de junho
CRA-GO
26 e 27 de junho
CRA-PI
19 a 23 de agosto
CRA-AL
2 a 6 de setembro
CRA-MG
7 a 11 de outubro
CRA-SC
29 a 31 de outubro
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Tudo
sobre os
Conselhos
Regionais

CRA•AL

CRA-AL elege nova diretoria

No dia 8 de janeiro, o Conselho Regional de Administração de
Alagoas (CRA-AL) realizou a solenidade de diplomação e posse
dos novos conselheiros eleitos para o quadriênio 2019-2022.
Após a cerimônia, aconteceu a escolha da nova diretoria do
CRA-AL para o biênio 2019-2020.
Em seu pronunciamento, a presidente do CRA-AL Jociara
Correia destacou a importância de todos os agentes envolvidos
no Conselho para um bom andamento dos trabalhos que
serão realizados ao longo do mandato, além de apontar novos
caminhos para a profissão, com novos programas, projetos e
envolvimento de toda categoria.
Fonte: CRA-AL
Clique aqui e confira a composição
do novo plenário do CRA-AL
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CRA•AM

Gestão e tecnologia em discussão

O Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRAAM) lançou, em janeiro, com o apoio do Conselho Federal de
Administração (CFA), o projeto “Gestão e Tecnologia” que visa
promover, ao longo do ano, ações de capacitação, como cursos,
workshops, oficinas e encontros, discutindo temas relacionados
à tecnologia e seus impactos no dia a dia do profissional de
Administração e nas organizações.
A palestra “Apresentando as Mídias Sociais”, promovida pelo
CRA-AM, no dia 8 de janeiro, foi o pontapé inicial das atividades
e reuniu, no Instituto de Pós-graduação, um público de mais de
290 pessoas, formado por administradores e acadêmicos. O
Marketing Digital também foi o tema do minicurso organizado
pelo CRA-AM em parceria com o CFA e as empresas Amazing e
ImpulseOne.
Nos dias 29 e 30 de janeiro o CRA-AM realizou a primeira turma
do minicurso de Marketing Digital, ministrado pela CEO da
ImpulseONE Jéssica Nery. Os profissionais de Administração
puderam conferir, gratuitamente, um conteúdo exclusivo,
elaborado para trabalhar com as ferramentas de marketing
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digital, ferramentas para mídias sociais, estratégias de marketing
digital, produção de plano de marketing digital, entre outros
assuntos. Nos dias 4 e 5 de fevereiro, o minicurso foi oferecido
aos acadêmicos de Administração, com a carteira de estudante
do CRA-AM.
A administradora Neide Matos parabenizou a iniciativa do CRAAM: “Tive a oportunidade de participar tanto da palestra quanto
do minicurso de Marketing Digital para empreendedores e já
estou aplicando o que aprendi na gestão das mídias sociais do
meu negócio. O conteúdo ministrado foi excelente. Agradeço ao
CRA-AM pelo investimento feito na capacitação do profissional.”
O presidente do CRA-AM, Inácio Guedes Borges encerrou o curso
de marketing digital enfatizando a importância das mídias sociais
no fortalecimento da identidade organizacional/pessoal: “Hoje
temos ao dispor de nossas organizações diferentes mídias sociais
que precisam ser utilidades de forma a valorizar nossa marca e
nossas ações. É necessário porém, entender o funcionamento
dessas mídias, para definir as estratégias mais adequadas e
proporcionar maior visibilidade para nossos negócios. O CRAAM investirá em mais ações de capacitação voltadas para os
profissionais e acadêmicos da área, contribuindo assim com o
aperfeiçoamento profissional de seu registrado. ”
As ações programadas pelo Projeto Gestão e Tecnologia são
gratuitas, com o acesso solidário. Nessa edição os participantes
do curso doaram livros paradidáticos infantojuvenis que serão
entregues para o “Projeto LER +1” do Grupo Rede Amazônica de
Rádio e Televisão.

Fonte: CRA-AM
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CRA•DF

Conselheiros eleitos do
CRA-DF tomam posse e
nova diretoria é eleita

Os conselheiros eleitos no pleito ocorrido em 17 de outubro de
2018 tomaram posse em reunião especial realizada na sede do
CRA-DF. A solenidade contou com a presença de colaboradores,
ex-conselheiros, convidados, além de conselheiros que
encerraram o mandato em 2018.
Reeleito, o presidente do CRA-DF, Udenir Silva, agradeceu a
todos pela oportunidade e confiança depositada novamente
para estar à frente dos trabalhos do Conselho. Destacou ainda
a importância de unir forças para que o trabalho seja bem
feito. “Ninguém faz nada sozinho. A nossa metodologia de
trabalho tem sido essa desde o início, desde o nosso primeiro
mandato aqui no Conselho, buscando sempre a união e a
harmonia, possibilitando a participação de todos. E é assim
que pretendemos continuar nessa nova etapa: precisamos
trabalhar em conjunto. ”
Foi realizada ainda a eleição da nova diretoria do CRA-DF para
o biênio 2019/2020.
Clique aqui e confira a composição
do novo plenário do CRA-DF
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CRA•ES

Conheça o novo presidente
do CRA-ES

O Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES)
conta agora com um novo gestor. Assumiu o cargo da autarquia para
o biênio 2019/2020, o administrador Maurílio José Martins Inês.
Sua condução será feita a partir de preceitos éticos e responsáveis
considerando sempre o melhor para a profissão. Saiba mais sobre
ele na entrevista abaixo. Confira:
CRA-ES – O que os profissionais da Administração do Espírito
Santo podem esperar da sua gestão?
Antes de qualquer coisa, uma administração ética e muito
responsável. Além disso, é necessário deixar claro para a
sociedade, a importância da atuação e o diferencial do profissional
da Administração para a sustentabilidade dos diversos tipos de
negócios (ou empresas). Para tanto, a nossa gestão trabalhará
intensamente na difusão das competências estratégicas desses
profissionais além de oferecer qualificações técnicas em áreas
específicas, como por exemplo, a administração condominial e
a recuperação judicial.
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CRA-ES – Hoje quais são as principais demandas do mercado
para com o profissional da Administração? Como pretende
articular soluções?
O profissional da Administração está apto a desenvolver desde
atividades básicas até as mais inovadoras. Por esse motivo, as
demandas para com este profissional são diversas. Entretanto,
precisamos destacar a necessidade que as empresas de
diversos segmentos percebam a necessidade de profissionais
que saibam gerir e desenvolver pessoas e equipes. O profissional
da Administração está preparado para desenvolver esse papel e
solucionar conflitos. A má gestão de pessoas implica diretamente
na qualidade e eficiência de governança. E é por isso que o
CRA-ES trabalhará na conscientização sobre a importância do
profissional da Administração na gestão de pessoas, além de
intensificar as articulações com os órgãos públicos de controle.
Vamos externar mais o Conselho e a profissão.

CRA-ES – Quais outros desafios pertinentes a profissão pretende
resolver em sua gestão?
No decorrer da nossa campanha percebemos uma grande
ansiedade dos profissionais por oportunidades inovadoras,
como o fomento do empreendedorismo e de novos negócios
através de incubadoras. São demandas importantes e temos a
pretensão de atuar nessas áreas. Além disso, formalizamos as
Câmaras Temáticas. São coordenadorias de grupos de estudos
que vão debater assuntos mais relevantes para a profissão e
sociedade em geral.

Fonte: CRA-ES
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CRA•GO

CRA-GO elege diretoria executiva
e empossa novos conselheiros

Consolidar o processo de crescimento do Conselho, intensificar o
trabalho pela valorização da profissão, incrementar a fiscalização
e construir um legado para os futuros administradores e
tecnólogos. Com objetivos consistentes, tomou posse, no dia 8
de janeiro, a diretoria que estará à frente do Conselho Regional de
Administração de Goiás (CRA-GO) durante o biênio 2019/2020,
além dos novos conselheiros para o quadriênio 2019/2022.
Ao todo, 10 administradores entre titulares e suplentes tomaram
posse e participaram da votação para a escolha da nova diretoria
executiva do Conselho. Durante a solenidade, o administrador
Samuel Albernaz foi eleito para a presidência da autarquia.
Sobre a nova gestão, o presidente Adm. Samuel Albernaz pontuou
que haverá grandes mudanças, mas que os trabalhos deverão
ser mais efetivos, principalmente em relação à fiscalização,
relacionamento com as Instituições de Ensino, melhoria no
atendimento a categoria e atualização cadastral. “Nosso foco
sempre será a defesa da Administração. Vamos consolidar os
bons resultados e organizar a estrutura interna para crescer e
valorizar cada vez mais a profissão”, afirmou o presidente
Fonte: CRA-GO
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Clique aqui e confira a composição
do novo plenário do CRA-GO
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CRA•MG

CRA-MG apresenta
conselheiros e diretoria

No dia 11 de fevereiro, segunda-feira, ocorreu a solenidade
de apresentação dos novos conselheiros para o próximo
quadriênio 2019/2022 e da nova diretoria do Conselho Regional
de Administração de Minas Gerais (CRA-MG), eleita para o
biênio 2019/2020. A solenidade foi prestigiada por cerca de
140 pessoas, entre funcionários do Conselho, autoridades e
profissionais de diversos segmentos da Administração, vindas
de diversas partes do estado e do Brasil.
O novo presidente do CRA-MG, Jehu Pinto de Aguilar Filho,
discursou a respeito do que espera para sua gestão e como é
importante ter o apoio de todos. Logo após suas palavras, o
presidente do CFA, Mauro Kreuz desejou sorte e competência para
a nova direção. Em entrevista, a vice-presidente, Nádia Mauren
Paxeco destacou a importância de a nova gestão ser composta
também por profissionais do interior de Minas, integrando todo
o estado.
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Espaço da Administração

No mesmo dia, o presidente do CRA-MG lançou o Espaço da
Administração, que conta com salas para reunião e uma sala
para leitura. Junto ao presidente estavam alguns conselheiros,
o presidente do CRA-GO, Samuel Albernaz e o presidente do CFA,
Mauro Kreuz. O regulamento de utilização para profissionais de
Administração estará disponível a partir do dia 20 de fevereiro.
Fonte: CRA-MG

Clique aqui e confira a composição
do novo plenário do CRA-MG
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CRA•PR

Sérgio Lobo é o novo
presidente do CRA-PR

Presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná
(CRA-PR) no biênio 2007/2008, Sérgio Lobo reassumiu a
presidência da entidade, no início de janeiro. Profissional com
vasta experiência na carreira e 32 anos de atuação no Sistema
CFA/CRAs, Lobo tomou posse para o mandato 2019-2020. Ele
era conselheiro federal até 2018.
Em solenidade na sede do Conselho, em Curitiba, também foram
empossados e diplomados os demais integrantes da diretoria
executiva e os conselheiros eleitos em outubro de 2018. O novo
presidente falou sobre as expectativas e planos para a nova
administração.
“O plano de ação da nossa diretoria contempla mais de 20
propostas, que começamos a implementar já em janeiro. Elas
vêm atender aquilo que o profissional da Administração anseia,
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após uma pesquisa que realizamos entre os registrados. Um
dos principais focos é a empregabilidade. Também vamos
reforçar a comunicação para que a informação chegue a todos
os municípios do Estado. Os desafios são grandes, mas temos
plena convicção que podemos atingi-los”, destacou Lobo.
Já o ex-presidente do CRA-PR, Amilcar Pacheco dos Santos,
foi eleito como conselheiro federal, tendo como suplente, o
administrador Sandro Morais de Medeiros.

Fonte: CRA-PR

Clique aqui e confira a composição
do novo plenário do CRA-PR
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CRA•RJ

Fiscalização em alta no CRA-RJ

A fiscalização é um dos pilares de trabalho do Conselho Regional
de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), por isso o ano de
2019 começou de vento em popa neste sentido: foram enviados
mais de 1.900 ofícios para pessoas jurídicas do Estado, além
do recebimento de solicitações de participação em editais de
concursos públicos para vagas no setor.
O envio desses ofícios foi realizado através do cruzamento
de dados, big data e filtros direcionados, como o CBO 2521
(Administrador) definidos através do Sistema Integrado de
Fiscalização e Autoatendimento (Sifa). De acordo com o
coordenador do setor, Paulo Cesar Coelho, mais de 30% das
empresas já responderam ao documento.
“Analisamos os processos individualmente. Neles, podemos
ver se a pessoa que está exercendo aquele cargo privativo é
profissional de Administração; caso seja bacharel, também
pesquisamos se ele é registrado. Se não for, abrimos um
processo individual para que se registre no Conselho. E se não for
profissional da administração, mas estiver exercendo um cargo
privativo, solicitamos diretamente à empresa que essa pessoa
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seja substituída”, explicou o coordenador, lembrando ainda
que esse movimento visa resguardar o mercado de trabalho,
evitando que profissionais alheios à categoria assumam tarefas
exclusivas, o que pode culminar ainda em um processo por
exercício ilegal da profissão.
A atuação nos certames para provimentos de vagas na área da
Administração também se faz presente no dia a dia do CRARJ. A instituição recebeu um convite da Secretaria de Saúde
de Volta Redonda para a efetiva participação na feitura do
edital de concurso com vagas para Administração e Técnico
de Administração. Agamêmnom Rocha Souza, conselheiro e
responsável pelo CRA-RJ na Região Centro-Sul Fluminense, foi
o representante do Conselho.
Para o vice-presidente de Fiscalização do CRA-RJ, Francisco de
Jesus, esse tipo de demanda pode agilizar bastante o processo
de desenvolvimento do edital. Além de reduzir as chances de
impugnações e processos posteriores devido a não conformidade
completa com a legislação.

Fonte: CRA-RJ
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CRA•RN

CRA-RN empossa nova
diretoria e conselheiros

No dia 7 de janeiro, o Conselho Regional de Administração do
Rio Grande do Norte (CRA-RN) realizou cerimônia de posse e
diplomação dos novos conselheiros, eleitos em outubro de 2018.
Os conselheiros efetivos empossados são os administradores
Zenóbio Pereira, Rodrigo Fortunato de Oliveira, Kate Cunha
Maciel, Pablo Phorlan Pereira de Araújo, Nivaldo Pessoa Filho e
Célia Maria da Rocha Ribeiro. Como suplentes, tomaram posse
os administradores Daniyel Ferreira de Medeiros, Francigley
Vasconcelos de Amorim, Iêda Isabella de Lira Souza, Ricardo
Nascimento Ribeiro, Ana Alzira Azevêdo de Souza, Joseleno
Marques e Karla Dayane Bezerra Cruz.
Na ocasião, foi eleita a nova diretoria para o biênio 2019/2020,
tendo como presidente Zenóbio Pereira; como vice-presidente
Kate Cunha Maciel; diretor de Fiscalização e Registro Profissional
Júlio César Rodrigues de Sousa; diretor Administrativo-Financeiro
Nivaldo Pessoa Filho; diretor de Formação Profissional Rodrigo
Fortunato de Oliveira e diretora de Desenvolvimento Institucional
e Eventos Isabella Mendonça de Souza Almeida.
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Logo em seguida à escolha dos nomes, foi realizada a cerimônia
de posse do novo presidente, vice e diretores. Ao se despedir,
o ex-presidente, Júlio Rezende prestou contas das principais
ações desenvolvidas durante sua gestão e agradeceu a confiança
e o apoio que recebeu da diretoria, conselheiros, delegado da
seccional de Mossoró e colaboradores do regional.
Em seu discurso de posse, o novo presidente Zenóbio Pereira
destacou que o CRA-RN precisa atuar de forma mais sistêmica
indo muito além de um simples órgão de fiscalização e punição,
como visto por alguns profissionais. Para isso, a equipe que
assume buscará fazer uma gestão fundamentada nos princípios
de uma administração integrada, aberta, transparente e
democrática, facultando o acesso às informações e garantindo
o acompanhamento de quaisquer dados institucionais. “Desta
forma, entendo que com objetivos, propósito, união e muita
disciplina, haveremos de contribuir na tentativa de atender
aos atuais anseios do profissional de Administração do nosso
estado”, finalizou.

Fonte: CRA-RN
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CRA•RO

Nova gestão define ações
para 2019 em Rondônia

O presidente Marcos Tadanori Ito enfatizou que o trabalho
em prol do fortalecimento da profissão e da valorização dos
administradores e tecnólogos em todo o estado será intensificado
nesta nova gestão do Conselho Regional de Administração de
Rondônia (CRA-RO). Ele destacou a expansão das atividades
de fiscalização direcionadas ao interior do estado, viabilizando,
principalmente, parcerias com entidades públicas e privadas
e com instituições de ensino superior. Os projetos e ações do
CRA-RO que constam no planejamento de 2019 são importantes
para os profissionais da área e administradores, mas o
presidente Marcos Ito definiu que o III Encontro Rondoniense
de Administradores e Tecnólogos (Enrat) e as melhorias na
estrutura física da Casa do Administrador e Tecnólogo Belmiro
Siqueira terão prioridade.
Marcos Ito reafirmou que o Enrat é o maior evento da área de
administração realizado em Rondônia, principalmente porque
abre oportunidade para a produção de trabalhos científicos e
oferece palestras e mesas redondas sobre temas atuais e de
relevância para a categoria. “O Enrat tem sido importante para
administradores, tecnólogos e graduandos, especialmente porque
promove a interação e o compartilhamento de conhecimentos”,
mencionou.
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Quanto à Casa do Administrador, Marcos Ito informou que se
trata de investimento essencial. “A estrutura física precisa ser
readequada tendo em vista a demanda crescente de serviços”,
disse o presidente, acrescentando que o projeto prevê a
ampliação do auditório e a inclusão de apartamentos (hotel de
trânsito) para atender, também em termos de hospedagem, aos
administradores registrados que residem no interior do estado.
O presidente Marcos Ito fez questão de destacar a parceria
do conselheiro federal André Luís Saoncela da Costa, cuja
contribuição tem sido fundamental para o Regional. Representante
de Rondônia no Conselho Federal de Administração, Saoncela tem
trabalhado no sentido de viabilizar os meios necessários para que
ações em prol da profissão e dos administradores possam ser
realizadas no estado. “O conselheiro federal André Saoncela, que
já presidiu o Regional, conhece as dificuldades que enfrentamos,
principalmente em termos de logística”, disse Marcos Ito.

Fonte: CRA-RO
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CRA•SC

Novo presidente assume o
CRA-SC com novos desafios
para o biênio 2019-2020

O administrador Paulo Sérgio Jordani foi empossado no mês de
janeiro como novo presidente do CRA-SC. Natural de Chapecó, ele
comandará a autarquia nos próximos dois anos e representará
mais de 37 mil registrados, entre administradores, tecnólogos,
estudantes e empresas que atuam no campo da administração
em Santa Catarina. Foram empossados ainda dezesseis novos
conselheiros (titulares e suplentes) para o quadriênio 20192022, além da eleição dos novos vice-presidentes.
Entre os principais desafios para 2019 estão: manter o trabalho
bem executado pela gestão anterior e focar na melhoria do
atendimento aos registrados no Conselho. Serão revistas
as ações específicas da área de Relacionamento com os
Registrados, buscando uma ampliação no setor que será mais
dinâmico e eficiente na atenção às demandas dos profissionais,
empresas e estudantes cadastrados no CRA-SC.
A nova gestão também já aprovou o Projeto de Fiscalização 2019
que direciona as atividades e traça metas para a equipe ao longo
do ano. Neste exercício, paralelo ao trabalho de análise de editais
de licitação e concursos públicos e diligências de fiscalização
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quanto ao exercício ilegal da profissão, serão priorizadas ações
institucionais, visando a adequação de normativas municipais
e estaduais que contrariam a legislação que rege a profissão.
Também serão realizados investimentos em tecnologia,
procurando otimizar processos e fomentar as ações dos fiscais,
presentes em todas as seccionais do Conselho.
“Esta nova gestão assume após um brilhante trabalho concretizado
pelos conselheiros anteriores. Como presidente tenho tranquilidade
para conduzir a autarquia, com a certeza de ter recebido uma
entidade estruturada e o desafio de aprimorar ainda mais as áreas
específicas do Regional. Também estamos dispostos a contribuir
com o novo presidente do CFA, Mauro Kreuz, buscando a valorização
das profissões da Administração e do Sistema CFA/CRAs”, destaca
o presidente do CRA-SC, Paulo Jordani.

Fonte: CRA-SC
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9ª edição do Encontro do Conhecimento em Administração – ENCOAD reuniu 1.140 pessoas

CRA•SP

Os resultados de 2018

O ano de 2018 foi um período de muitas realizações no Conselho
Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP). Eventos,
serviços, parcerias e benefícios exclusivos foram oferecidos com
o objetivo de auxiliar o desenvolvimento da classe, facilitar o dia
a dia dos profissionais e valorizar a Administração na sociedade.
Conheça os principais resultados:
Eventos
No total, o Conselho promoveu 133 eventos, reunindo um público
final de 7.783 participantes. Entre os destaques, vale relembrar
a 9ª edição do Encontro do Conhecimento em Administração –
ENCOAD, que em 2018 teve como tema central a Administração no
Mundo Exponencial e foi realizado juntamente com a entrega do
37º Prêmio Administrador Emérito, no qual Ozires Silva (fundador
e ex-presidente da Embraer) foi o homenageado. O maior evento
do Conselho reuniu em apenas um único dia 1.140 pessoas.
Valorização
O programa CRA-SP na Minha Cidade, que iniciou as suas
atividades em 2017, acelerou ainda mais e percorreu em 2018
cerca de 15 mil quilômetros, passando por 47 cidades. A iniciativa
promoveu a doação de mais dois mil livros (por meio da campanha
Ler é Saber! Compartilhe um Livro) e prestou serviços de registro
profissional e de estudante, além de diversas informações.
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Programa CRA-SP na Minha Cidade percorreu mais de 15 mil quilômetros e visitou 47 cidades em 2018

Já o Programa de Relacionamento Acadêmico do CRA-SP,
que orienta e conscientiza os estudantes quanto à profissão,
promoveu 1.074 ações durante o ano, visitando 216 Instituições
de Ensino Superior em 115 cidades. Com essas atividades,
19.401 alunos foram impactados, 1.500 registros profissionais
foram emitidos e 5 mil Carteiras de Estudante foram expedidas.
Comunicação
Para manter os profissionais sempre informados o CRA-SP
impulsionou as suas atividades nos veículos de comunicação.
O Canal A Serviço da Administração, no Youtube, encerrou o ano
com mais de 5 mil inscritos e diversas entrevistas exclusivas com
nomes importantes na área da gestão. Os perfis do Conselho nas
redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Youtube)
somaram, no final de 2018, mais de 63 mil seguidores.
Na Revista Administrador Profissional, por sua vez, o destaque
foram as grandes coberturas dos eventos realizados no CRASP e as matérias que trataram das tendências e atividades
da Administração. Apenas no ano passado, cerca de 300
mil exemplares foram impressos e distribuídos entre os
profissionais registrados, estudantes, bibliotecas, visitantes da
sede e das seccionais. Agora em 2019, a Revista, que passa a
ser carinhosamente chamada de ADM PRO, ganha uma nova
roupagem, com layout moderno e muito conteúdo.
Fonte: CRA-SP
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CRA•TO

Presidente do CRA-TO e
conselheiros tomam posse

O Conselho Regional de Administração do Tocantins (CRA-TO)
realizou na noite desta quarta-feira, 20, na sede da entidade, a
solenidade de posse da nova diretoria executiva para o biênio
2019/2020 e de seus novos conselheiros eleitos. A solenidade
iniciou com uma benção ecumênica e contou com a presença
de várias autoridades, em especial a do presidente do Conselho
Federal de Administração (CFA), administrador Mauro Kreuz, que
ressaltou que o CRA-TO é referência no Brasil. “Me sinto honrado
pelos dirigentes que ocupam esses cargos de relevância no Estado.
Desejo sucesso ao novo presidente, Francisco Costa, que já mostrou
sua competência na plenária de presidentes realizada neste mês em
Brasília. O CFA está de portas abertas para avançarmos juntos para
o bem da administração do Brasil”, destacou.
O ex-presidente, Eugênio Pacceli ressaltou que sai orgulhoso pelo
legado de quatro anos à frente do Conselho e está muito feliz em ter
como seu sucessor o administrador Francisco Costa (Chiquinho) que
demonstrou seu potencial quando atuou como diretor Institucional
na sua gestão. Ressaltou que o maior desafio que o novo presidente
Francisco Costa tem é o de dar sequência aos bons resultados da
gestão de excelência. “Temos muito ainda o que fazer, esse é o desafio
que nos move, o desafio da gestão de excelência. Ao presidente que
assume desejo sorte nessa jornada”, ressaltou. Durante discurso o
presidente eleito, Francisco Costa afirmou que cada presidente que
esteve à frente do Conselho deixou a sua contribuição e agradeceu
pela confiança. “Cada um de vocês que me antecedeu no Conselho
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deixou um importante legado de uma trajetória positiva. Em nome do
CRA-TO reforço nossa gratidão. Aos administradores, conselheiros
e diretores, agradeço pela confiança depositada, sinto-me muito
honrado em fazer parte desse seleto grupo de conselheiros e por me
elegerem presidente do nosso Conselho, estou feliz e otimista com
essa diretoria executiva. Reafirmo que a nossa gestão terá a marca
da inovação, da ética, da transparência e do compromisso com a
valorização dos profissionais da administração”, enfatizou.
Costa
também
ressaltou a honra em
ter na solenidade de
posse a presença do
presidente do CFA,
Mauro Kreuz, “Muito
obrigado presidente
Mauro, sentimo-nos
lisonjeados
com
vossa presença nos
prestigiando
neste
ato solene, muito agradecidos também pelo apoio do CFA ao CRATO”. Representando a prefeita de Palmas, Cintia Ribeiro, o conselheiro
federal, secretário executivo de finanças e presidente do Sebrae-TO,
administrador Rogério Ramos, desejou uma ótima gestão. “Desejo
uma ótima gestão e não tenho dúvidas que o Francisco Costa será um
grande presidente apoiado por todos nós”, enfatizou. Representando
governador do Estado, o secretário de saúde do Estado, administrador
Renato Jaime, enfatizou a crescente trajetória do Conselho e
confiante no potencial do novo presidente.”O CRA-TO tem uma linda
e positiva trajetória, não tenho dúvidas de que o amigo presidente
Francisco Costa fará uma gestão com sua marca, a marca de um
profissional competente e apaixonado pela profissão”, ressaltou.
Fonte: CRA-TO

Clique aqui e confira a composição
do novo plenário do CRA-TO
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