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Adm. Mauro Kreuz
Presidente do CFA

Editorial

A nova gestão do Conselho Federal de Administração (CFA)
completou três meses. O primeiro trimestre da equipe liderada por
mim e pelo vice-presidente Rogério Ramos foi bastante positivo.
foi abraçada pelo plenário do CFA e começa a apresentar os
primeiros resultados.
pautada pelo compartilhamento democrático de ideias. Para

que conseguimos promover nesses três meses. Participamos de
03 /73

continuidade a projetos importantes como o IGM e o Gesae.
Ambos têm sido levados para vários municípios e foi destaque
na Marcha dos Prefeitos.
Sabemos que é só o começo e muito trabalho ainda precisa ser
administração e não vamos poupar esforços para colocá-los no
patamar que merecem.
queremos no futuro.
Tenham todos uma boa leitura!
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Notícias
do Sistema
CFA/CRAs

CFA

CFA se destaca na XXII Marcha a
Brasília em Defesa dos Municípios

municipais se revezavam para conhecer um pouco mais o trabalho
do Sistema CFA/CRAs.

Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de
Água e Esgotos (CFA-Gesae). Ambos são ferramentas que ajudam
os gestores municipais a criarem políticas públicas que promovam
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“Nós temos o compromisso moral e ético de fazer as coisas

pelo estande. Muitos deles deixavam o local se comprometendo
a implementar as ferramentas em seus municípios. Por meio
do IGM-CFA e do CFA-Gesae é possível monitorar e alavancar
sobre onde se está avançando e em quais áreas falta um
desenvolvimento mais efetivo.

anúncios do Governo Federal. A 22ª edição do evento contou com
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Cobertura

administração. O CFAPlay também participou dos trabalhos
e produziu uma matéria especial sobre tudo o que rolou
o Pacto Federativo e a Reforma da Previdência.
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CFA

1º colocado: CFA recebe
Prêmio CIEE - Melhores
Programas de Estágio

O Conselho Federal de Administração (CFA) recebeu no último
mês o troféu de primeiro colocado no Prêmio CIEE - Melhores
Programas de Estágio. A premiação criada pelo Centro de
Integração Empresa-Escola (CIEE) reconhece as organizações
públicas e privadas que investem na formação de jovens

o valor que o estagiário tem para o Conselho. “Os estagiários

Questionado sobre a premiação o superintendente nacional de
das empresas aferirem como estão seus programas de estágio”.

preenchidas por estudantes do ensino médio.
CFAPlay.
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CFA

Conselho Regional de
Administração do Pará:
intervenção e resultados

Nem só de problemas vive o Conselho Regional de Administração
do Pará (CRA-PA) que enfrenta uma intervenção federal desde
janeiro deste ano (22) por conta de irregularidades apresentadas
no uso fraudulento da base cadastral eleitoral do CRA. Três
meses se passaram e a junta interventora já apresentou alguns
banco de dados para convocação de novas eleições do Regional.
De acordo com o presidente do Conselho Federal de Administração
daquele estado”. O líder da autarquia pontuou ainda que “um novo
calendário será feito para novas eleições”.

um voucher com mais de 250 cursos online oferecidos pela
Universidade Corporativa do Administrador.
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Colaboradores do CFA, CRA-PA e membros da junta interventora participam
de treinamento para implementação do novo site do Regional.

Entenda o caso

Por conta do uso fraudulento da base cadastral de eleitores do
plenário do CFA decidiu intervir naquele Regional. A investigação
comprovou que o Regional computou votos de pessoas já
falecidas e de pessoas com CPFs que não estão cadastrados na
que declararam que não participaram do sufrágio.

representação do Regional perante entidades privadas e órgãos
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CFA

Transparência: Relatório
de Gestão 2018 já está
disponível no site do CFA

As atividades executadas pela gestão anterior estão no
de Administração (CFA) está no site da autarquia e pode ser
consultado a qualquer tempo.

continuidade a projetos importantes com o aperfeiçoamento
necessário.
“A história das organizações se faz a varias cabeças e mãos

da participação ativa nas reuniões Plenárias e Ordinárias dos
capacitação para atuar nas MPEs.
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autarquia também serviram em apoio da promoção de políticas
estratégica de serviços municipais de água e esgoto (CFA-Gesae).
Os investimentos na área da comunicação também foram
colaboradores e atividades Técnico-Administrativas.

CFA

Três meses de
muito trabalho

“Gestão compartilhada” completa o primeiro
trimestre frente a autarquia
Intitulada como “Gestão Compartilhada” o administrador Mauro

aconteceu de forma democrática e contou com a participação
dos 27 conselheiros federais.

de continuar os trabalhos da gestão que anterior que forem

16 /73

com o Plano de Trabalho apresentado na campanha.

Começo da mudança

– ao vivo – pela Rádio ADM e CFAPlay. O bate-papo teve como
tema principal a nova gestão da diretoria executiva do CFA para

realizados pela gestão anterior e ressaltou que vai dar segmento
naqueles considerados mais relevantes. “A história das
organizações se faz a várias cabeças e mãos e nunca se pode

continuado!” concluiu.
autarquia manda uma mensagem: “estamos a serviço dos
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CFA

Agenda
de reuniões

vários compromissos. Na pauta das reuniões estão assuntos
relacionados ao Conselho Federal de Administração (CFA) e as
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CFA

CFA-Gesae e
IGM-CFA em pauta

de Serviços Municipais de Água e Esgotos (CFA-Gesae).
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CFA

Dicas e curiosidade sobre
Administração no portal do CFA
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CFA

CFA realiza reuniões
plenárias em abril

Os 27 conselheiros federais do Conselho Federal de Administração
participar das reuniões plenárias daquele mês. Esses encontros
mensais estão previstos no regimento interno do CFA e são
Sistema CFA/CRAs e que vão impactar positivamente na vida
todo o país.

estão a apresentação do relatório do primeiro trimestre da atual
de projetos aprovados pelo Programa de Desenvolvimento dos
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que o administrador tem a oportunidade de comandar o encontro
e essa descentralização de poder tornou-se a marca da atual
diretoria da autarquia.

isso motiva os colegas e exige um maior comprometimento e
responsabilidade de todos os envolvidos. “O nosso propósito é
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CFA

em Administração: um
diferencial competitivo no
mercado de trabalho

Sistema CFA/CRAs.
Criado pelo Conselho Federal de Administração (CFA) o programa
competências no campo da Administração por meio da aplicação
de prova.

Administração Mercadológica – Marketing – Administração de
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por meio de uma prova. A avaliação é elaborada e aplicada pela
parceira do CFA no projeto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

realizar a inscrição observando os requisitos estabelecidos no
abertas durante todo o ano e podem ser feitas no site www.
unidades da FGV espalhadas por todo o país.

CFA

ADM
Entrevista

O programa ADM Entrevista promove um bate-papo descontraído
foram as últimas edições do ADM Entrevista.
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Fala, ADM!
A opinião
de quem
entende
do assunto

Adm. José
Carlos de Sá
Colares
Conselheiro Federal

AM

Maio chegou trazendo com ele uma data de especial relevância: o

E foi nessa vibe que me deparei com esta metáfora: “Em cada gota

em lidar e superar as adversidades que diariamente se interpõem
aos seus objetivos.

precisamos atravessar para alcançar os objetivos que temos na vida.
fácil: sempre existirão obstáculos a serem transpostos e que
testarão nossos limites. Mas é isso que nos faz ser humanos. É
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Também por isso tenho certeza que ninguém nunca lhes disse que
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Adm. Marcos
Kalebbe Saraiva
Maia Costa
Conselheiro Federal

PB

pelos trabalhadores em Chicago nos Estados Unidos por melhores
condições de trabalho e redução da carga horária.
comemorada em muitos outros países. Aproveito para parabenizar
a todos os trabalhadores por essa data tão importante para a
das empresas públicas e privadas.
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Adm. Mauro
Kreuz
Conselheiro Federal

SP

sobre o Dia Internacional do Trabalho. Essa é uma data para

vagas de trabalho formal. Desburocratizar o processo de abertura
trabalhistas são algumas das políticas que aquecem a economia

melhorando o ensino desde a infância. Muitos jovens chegam
ao ensino médio com problemas estruturais em linguagens e
revisão e investimento.
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mercado de trabalho.

sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.
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Adm. Diego
da Costa
Conselheiro Federal

SE

também para repensar as relações de trabalho em todo o mundo.

Elas nos estimulam a buscar o autoconhecimento e nos inspiram a
melhorar continuamente.
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Adm. Rogério
Ramos
Conselheiro Federal

TO

O trabalho é a essência da dignidade e da satisfação pessoal das
propulsoras do desenvolvimento econômico do país. Vivemos um
momento de enfrentamento da pobreza e das mazelas sociais e a
fórmula está diretamente aliada a gestão competente e com bons
resultados em todas as áreas. Para consolidarmos as organizações
é peça fundamental. A ciência da administração torna próspera
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Ações das
Câmaras
do CFA

CFR

Administração de
condomínios em foco

Pesquisas mostram que o mercado imobiliário brasileiro tende
Pesquisa de Valores de Locação Residencial realizada pelo
na capital paulista foram comercializadas quase 4 mil unidades

O Conselho Federal de Administração (CFA) defende a

o Conselho dos Administradores para se tornar o Conselho da
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Jurisprudência

A gestão condominial é uma atividade abrangente que exige
conhecimentos em várias áreas da administração como
muitos juízes têm entendido que a gestão de condomínios deve

de condomínios difere daquelas relacionadas a corretagem
“atividade principal da empresa autora (administração de
condomínios) insere-se nas atividades básicas do campo da

de Administração de Condomínios é essencialmente ligada

implantação e funcionamento desses imóveis.”
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CFP

CFA dará R$ 50 mil em
prêmios para estudantes e

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Belmiro Siqueira
Federal de Administração (CFA) dará R$ 50 mil em prêmios
da iniciativa é promover a valorização de estudos que
da Administração no Brasil.
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melhores estudos e produções na temática de inovação e
uma temática muito discutida atualmente e com potencial para

eles terão que se inscrever nas modalidades “Artigo Acadêmico”
ou “Artigo Técnico” e apresentar trabalho com o tema na área
de “Inovação e Gestão”.
R$ 50 mil em prêmios – Os vencedores de cada uma das
premiação em dinheiro. Nas modalidades “Artigo Acadêmico” e

dedução de impostos e contribuições sociais.
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Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2019

ARTIGO ACADÊMICO

ARTIGO TÉCNICO

LIVRO
mil reais).
Inscrições – As inscrições começam no próximo dia 30 de abril

“Artigo Técnico” e “Livro”.
requisitos para apresentação dos trabalhos.
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CDI

Comunicação: CFA traz novidade
na programação de tv e rádio

do CFAPlay e Rádio ADM - como a criação das editorias “Café com
Administração” e “6 na sexta” respectivamente. Os programas
ancorados por jornalistas do Conselho Federal de Administração
de Administração.

de abordar temas sobre esporte.

revela os destaques dos Conselhos Regionais de Administração
especiais para tratarem de diversos assuntos considerados
casos de sucesso do mercado de trabalho. O programa também
é transmitido em tempo em real e acontece uma vez por mês.
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Mais novidades

Outro destaque da programação é o “ADM Entrevista” com
transmissão simultânea entre o CFAPlay e a rádio online da
autarquia. A intenção da editoria é entrevistar representantes
do Sistema CFA/CRAs em um bate papo descontraído com 20
minutos de duração sobre projetos desenvolvidos por algum

rádio online pode ser acessada pelo site www.radioadm.org.br
ou baixada pelo aplicativo do Google Play ou Apple Store.

CGP

Agenda de Gestão Municipal
está disponível no site do CFA

“Agenda de Gestão Municipal”. A publicação traz informações
que visam facilitar as rotinas e os procedimentos diários de
compromissos pertinentes a gestão municipal.
O conteúdo da publicação foi produzido pelo administrador
Marcus Frederick Freitas de Lucena. “A ideia desta Agenda partiu
dos municípios do estado do Acre. Muitos prefeitos tinham
A parceria com o CFA permitirá que a Agenda extrapole os limites
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cartilha.

Sucesso
administração e gestores públicos. Até o fechamento desta
da Agenda de Gestão Municipal.
Clique aqui e acesse a cartilha.

CEPE

Gestão com os
olhos da alma

Ter um olhar mais humano para as organizações. Esse é o

Administração (CFA). O assunto foi apresentado pela terapeuta e

plenário do CFA e destacou a importância do desenvolvimento
humano nas organizações sob a perspectiva sistêmica. “A

os gestores a enxergar o contexto organizacional de forma mais
humanizada e essa compreensão permite que eles encontrem
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o sucesso e a prosperidade são encontrados no colo materno.

mais motivada.
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Tudo
sobre os
Conselhos
Regionais

CRA•AL

ADM MANDAVER
é um sucesso

O Conselho Regional de Administração de Alagoas (CRAFederal de Administração. O evento foi realizado no auditório do
estudantes.
do evento e agradeceu aos apoiadores que contribuíram para
a realização do ADM MANDAVER: “Agradeço aos apoiadores e
parceiros que contribuíram para a realização da primeira edição
é que o empreendedorismo atinja e transforme a vida de mais e

A primeira edição do ADM MANDAVER teve como tema central
“O Empreendedorismo que Transforma” e teve como principal
objetivo fomentar o diálogo sobre empreendedorismo e levantar

morador do Vergel.
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diálogo e troca de experiências com o público presente. As

situação econômica do país.

Alagoas para desenvolver e ampliar sua empresa e seu evento de
destaque nacional.
O evento também contou com uma apresentação cultural de
ONG Mandaver.
Fonte: CRA-AL
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CRA•AM

Projeto CRA
de Portas Abertas

distância da Capital Amazonense.
Durante a visita os alunos puderam ampliar sua visão sobre o

Administração na sociedade.

A Gestão Pública em debate

“A Transparência na Gestão Pública” foi o tema do 3° Fórum

Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM) no
do Estado.
49
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representantes das organizações públicas em todas as esferas
e contou com o apoio do Conselho Federal de Administração
Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA).
A programação teve início com o Painel “A Gestão Pública que
temos e a que queremos.” apresentado pelos representantes do

a palestra “Tecnologia e a Transparência na Gestão Pública”.

Conselho Federal de Administração.
Fonte: CRA-AM
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CRA•CE

IGM é apresentado na Secretaria
de Planejamento do Ceará

com representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão do
Estado do Ceará (Seplag).

aconteceu na sede do IPECE (Instituto de Planejamento e
Estratégia Econômica do Ceará). A reunião serviu para apresentar

a intermediação entre as entidades. Flávio Ataliba considerou
uma grandeza para o país e o CFA pode contribuir com o
Fonte: CRA-CE
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CRA•GO

A proximidade e os benefícios
são cada vez maiores
com a classe e as IES

movimenta segmento acadêmico buscando estar cada vez perto
do universo estudantil
Administração de Goiás (CRA-GO) tem cumprido seu papel

valorização do administrador.

Colações

“Aproximar dos novos bacharéis e levar as ações do CRA-GO em
prol da categoria. Essas são algumas das missões que o Conselho
apresenta ao participar das colações de grau que acontecem no
52
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Acadêmico Peter Drucker” aos alunos que sobressaíram durante
informações sobre o registro no Conselho aos novos colegas de

A Faculdade vai ao CRA-GO

O programa A Faculdade vai ao CRA-GO visa aproximar a
realidade do Conselho dos estudantes de Administração. Por
acadêmicos para uma visita nas suas instalações com sede em
Goiânia. Durante a visita acontece um bate-papo que apresenta
“A faculdade tem o papel de formar o bacharel em Administração

CRA-GO pode oferecer para você.
Fonte: CRA-GO
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CRA•MG

Interior de Minas recebe
atividades do CRA-MG

O Centro-Leste de Minas recebeu o projeto Ações Integradas.
Caratinga e Manhuaçu.

da Administração.
O Circuito Mineiro de Administração levou palestras a

Rosendo Magela.

Imersão empresarial

Com o intuito de levar progresso imediato a empresas e
Adm. Rosendo Magela. O conselheiro destacou as mudanças no
se adaptarem a elas.
54
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CRA-MG Itinerante
atendimento ao público e entregou as carteiras de identidade
novo modelo.
As pessoas que passaram pelo local foram informadas da
importância e obrigatoriedade do registro no CRA-MG e suas ações.

Reuniões
públicos relevantes ao fortalecimento do CRA-MG no interior com
o projeto Prazer em Conhecer.

do CRA-MG e ouviu as demandas das instituições.
Única de Ipatinga e Timóteo e Unileste de Coronel Fabriciano.
Fonte: CRA-MG
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CRA•MS

CRA-MS entrega Prêmio Belmiro
Siqueira e promove eventos de
combate à corrupção e IGM 2.0

Uma noite especial para o Conselho Regional de Administração
Adm. Lenice Carrilho de Oliveira Moreira. Ela foi a vencedora da
inscreveu seu trabalho “Planejamento em saúde: a programação
Grosso do Sul” na categoria Pós-Graduação Stricto Sensu e
A administradora disse estar no topo da carreira e agradeceu
acreditei que seria possível e com apoio dos colegas e do próprio

honra para o Estado vencer um prêmio tão importante como
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também em ações que reconhecem o trabalho e a pesquisa
Administradora Lenice é um exemplo. Que todos possam se
inspirar nela e participar das próximas edições”.

atrás quando passamos pelo mesmo processo de entrar no
mercado. Por isso sempre digo que temos que acreditar mais no
enxergar as oportunidades”.
Fonte: CRA-MS

57
57 //73
73

CRA•MT

para programa de mestrado

de mestrado em Administração. O edital foi aberto pela Fucape
Business School em parceria com o Conselho Regional de
Administração de Mato Grosso (CRA MT).

excelência no ensino.
Fonte: CRA-MT
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CRA•PR

CRA-PR promove evento de
capacitação do IGM 2.0

Workshop aconteceu nos dias 16 e 17 de abril e contou
com a presença do vice-prefeito de Curitiba

de Governança Municipal (IGM).
O evento aconteceu em Curitiba e contou com a presença do
Gestão Pública (CGP) do CFA e do Administrador Rodrigo Neves

ferramenta e da articulação com os municípios. “Essa ferramenta
está sendo implementada pela primeira vez no Brasil. Ficamos
59
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em treinamento para levar a ferramenta para suas microrregiões
e aprofundar os indicadores dos índices e atingir metas para a

o papel dos administradores na gestão pública. “Eu fui secretário
carreira para cargos técnicos. Pegamos obras paradas e com

básico em todo o País.
Fonte: CRA-PR
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CRA•RJ

CRA-RJ edita a nova ‘Revista
Administração em Debate’

projeto da Revista Administração em Debate (RAD) com a seleção

avaliação (blind review) a relevância e capacidade de contribuição
os autores também poderão ser chamados para apresentar sua

61
61 //73
73

pode conferir clicando no site principal da instituição (cra-rj.adm.
da gestão e que ajudaram a fomentar a pesquisa e a inovação na
e o artigo deve ser enviado para o email rad@cra-rj.org.br.

agregando

conhecimento

e

desenvolvimento

pessoal

e

diversos eventos com foco no ensino e produção de discussões
Outro ponto importante nesse crescimento educacional do

formado 20 mil alunos em todo país e no exterior. Para o próximo
sede do Conselho.

62
62 //73
73

CRA•RN

CRA-RN amplia relacionamento
com IES do interior do estado

série de visitas a diversas Instituições de Ensino Superior do
interior do estado.
As visitas fazem parte de um projeto que tem como objetivo
ampliar o relacionamento do CRA-RN com as instituições de
ensino do estado que oferecem cursos de administração ou
necessidades do mercado.
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Durante as reuniões com os representantes das instituições
e estrutura dos cursos de administração e juntos planejaram
com as universidades e proporcionar mais oportunidades de
mercado de trabalho.
da colação de grau dos formandos da Faculdade Católica Santa

dos cursos oferecidos e discutiu estratégias para estreitar a
aproximação com os estudantes.

– FAS e UnP.
CRA-RN também tem a responsabilidade de promover uma
aproximação maior com as instituições de ensino. “O nosso

Fonte: CRA-RN
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CRA•RO

CRA-RO mobiliza conselheiros
em ações no estado

O Conselho Regional de Administração de Rondônia (CRA-RO)
tem ampliado as parcerias com as faculdades públicas e privadas
novos bacharéis em administração e dos novos tecnólogos em
de ensino superior objetiva informar aos graduandos sobre as

proposta aproximar ainda mais o Conselho das comunidades
65
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aproximação e integração com outras instituições públicas e
especialmente visando fortalecer ainda mais as categorias.

“Entendemos que não somente os diretores devem participar
atuar também representando o Conselho em debates sobre

Outro foco do Regional está relacionado diretamente a

presidente Marcos Ito.
ASCOM CRA-RO
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