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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. 
Nossa filosofia de trabalho, pautada na gestão compartilhada, 
foi abraçada pelo plenário do CFA e começa a apresentar os 
primeiros resultados. 

Desde o início do nosso trabalho, buscamos realizar uma direção 
pautada pelo compartilhamento democrático de ideias. Para 
nós, os pilares da gestão compartilhada são a sustentabilidade 
financeira, a reciprocidade institucional e o foco e resultados.

Nesta edição do Boletim ADM, destacamos um pouco do trabalho 
que conseguimos promover nesses três meses. Participamos de 

EditorialAdm. Mauro Kreuz 
Presidente do CFA
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muitos compromissos e reuniões, celebramos acordos e demos 
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 
feito. A nossa missão é resgatar a autoestima do profissional de 
administração e não vamos poupar esforços para colocá-los no 
patamar que merecem.

Nossas ações do presente é que vão determinar a profissão que 
queremos no futuro.

Tenham todos uma boa leitura!
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Notícias 
do Sistema 
CFA/CRAs



A XXII edição da Marcha, conhecida como Marcha dos Prefeitos, 
bateu recorde de público. Nos quatro dias de evento, de 8 a 11 de 
abril, foram cerca de nove mil gestores municipais em Brasília, 
de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 
organizadora do encontro, realizado no Centro Internacional de 
Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Foi nesse cenário, propício à discussão de políticas para a Gestão 
Pública, que o Conselho Federal de Administração marcou 
presença. No estande da autarquia, prefeitos e gestores públicos 
municipais se revezavam para conhecer um pouco mais o trabalho 
do Sistema CFA/CRAs.

Entre os produtos que o CFA apresentou, estavam o Índice CFA de 
Governança Municipal (IGM-CFA) e o Sistema CFA de Governança, 
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 
melhorias em diversas áreas, como saneamento e educação.

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

CFA
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“Nós temos o compromisso moral e ético de fazer as coisas 
corretamente, com foco e resultados, com alto grau de efetividade 
para o bem da sociedade brasileira”, afirmou o presidente da 
autarquia, Mauro Kreuz.

Os sistemas fizeram sucesso entre os prefeitos que passaram 
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 
a gestão municipal, levantando informações, por exemplo, 
sobre onde se está avançando e em quais áreas falta um 
desenvolvimento mais efetivo.

Devida a importância e influência dos gestores municipais nos 
escalões mais altos, a Marcha já é tradicionalmente palco de 
anúncios do Governo Federal. A 22ª edição do evento contou com 
as presenças do presidente da República, Jair Bolsonaro; do senador 
federal, Davi Alcolumbre; do presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia; além de vários ministros como o da Economia, Paulo 
Guedes e o da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
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Cobertura

A Rádio ADM fez a cobertura completa e ao vivo, 
diretamente do estande do CFA, e trouxe entrevistas com 
prefeitos, gestores públicos, técnicos e profissionais de 
administração. O CFAPlay também participou dos trabalhos 
e produziu uma matéria especial sobre tudo o que rolou 
nos encontros dos prefeitos, como os debates envolvendo 
o Pacto Federativo e a Reforma da Previdência.

Clique nos ícones abaixo e confira mais.
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https://www.youtube.com/watch?v=-vSoAODJOxE
http://www.radioadm.org.br


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 
profissionais do país. A autarquia foi reconhecida na categoria 
“Órgão Público Federal - acima de 10 estagiários”.

Segundo o presidente do CFA, Mauro Kreuz, o prêmio destaca 
o valor que o estagiário tem para o Conselho.  “Os estagiários 
contribuem conosco no seu máximo e por fim podemos colher 
resultados como este, de sermos qualificados como o melhor 
órgão federal para se estagiar”, disse o líder da autarquia.

Questionado sobre a premiação o superintendente nacional de 
Operações do CIEE, Marcelo Gallo, afirmou que esta é uma “forma 
das empresas aferirem como estão seus programas de estágio”.

Atualmente, o CFA conta com 17 estagiários de diferentes 
graduações, entre Administração, Comunicação e Informática. 
Neste ano, a autarquia abriu mais duas novas vagas que serão 
preenchidas por estudantes do ensino médio. 

Confira mais no CFAPlay.

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

CFA
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https://www.youtube.com/watch?v=KrckpNWrHVY


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 
resultados como a mudança da carteira de identidade profissional 
para o modelo atualizado do Sistema CFA/CRAs e a verificação do 
banco de dados para convocação de novas eleições do Regional.

De acordo com o presidente do Conselho Federal de Administração 
(CFA) Mauro Kreuz, a junta interventora tem feito um “excelente 
trabalho em prol do Regional e dos profissionais de Administração 
daquele estado”. O líder da autarquia pontuou ainda que “um novo 
calendário será feito para novas eleições”.

A junta interventora do Regional, liderada pelo conselheiro federal, 
Amílcar Pacheco, teve a missão de reestruturar as atividades 
administrativas do Regional e já está, inclusive, trabalhando na 
campanha de atualização cadastral para todos os profissionais 
de administração do Pará que oferece, entre outros benefícios, 
um voucher com mais de 250 cursos online oferecidos pela 
Universidade Corporativa do Administrador.

Conselho Regional de 
Administração do Pará: 
intervenção e resultados

CFA
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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 de pessoas com CPFs que não estão cadastrados na 
base de dados do Sistema CFA/CRAs, além de votos de pessoas 
que declararam que não participaram 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.

Colaboradores do CFA, CRA-PA e membros da junta interventora participam 

de treinamento para implementação do novo site do Regional.
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As atividades executadas pela gestão anterior estão no 
Relatório de Gestão 2018. A publicação do Conselho Federal 
de Administração (CFA) está no site da autarquia e pode ser 
consultado a qualquer tempo.

Considerado como saldo positivo, o balanço de 2018 fez com que 
a nova diretoria do CFA tendo como presidente e vice-presidente, 
Mauro Kreuz e Rogério Ramos, respectivamente, pudesse dar 
continuidade a projetos importantes com o aperfeiçoamento 
necessário.

“A história das organizações se faz a varias cabeças e mãos 
e nunca se pode descontinuar o que foi válido, isso seria 
uma irresponsabilidade. Tudo que for útil e tiver efetividade, 
sustentabilidade financeira e compromisso com resultados 
objetivos deverá, sim, ser continuado”, afirmou o líder da autarquia.

Entre outros pontos, podemos ressaltar a intensificação do 
trabalho em apoio às micro e pequenas empresas por meio 
da participação ativa nas reuniões Plenárias e Ordinárias dos 
Comitês Temáticos, além da oferta de centenas de cursos de 
capacitação para atuar nas MPEs. 

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

CFA
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Seguindo a mesma linha, outras ferramentas desenvolvidas pela 
autarquia também serviram em apoio da promoção de políticas 
públicas municipais, como o Índice CFA de Governança Municipal 
(IGM-CFA) e o Sistema CFA de Governança, planejamento e gestão 
estratégica de serviços municipais de água e esgoto (CFA-Gesae).

Os investimentos na área da comunicação também foram 
destaques durante a gestão de Wagner Siqueira, além do 
gerenciamento da rede interna e segurança, capacitação de 
colaboradores e atividades Técnico-Administrativas.

O Relatório de Gestão 2018 e o demonstrativo de receitas e 
despesas do ano está disponível na íntegra em cfa.org.br. Confira!



Três meses de
muito trabalhoCFA

“Gestão compartilhada” completa o primeiro 
trimestre frente a autarquia

No dia 10 de abril, a atual gestão do CFA, completou 3 meses. 
Intitulada como “Gestão Compartilhada” o administrador Mauro 
Kreuz foi eleito como o novo presidente do Conselho Federal de 
Administração (CFA) para o biênio 2019/2020, tendo como vice-
presidente o administrador Rogério Ramos, a chapa foi eleita com 
59,26% dos votos e assumiu o plenário da autarquia. A eleição 
aconteceu de forma democrática e contou com a participação 
dos 27 conselheiros federais.

À frente da chapa ”Gestão Compartilhada”, em seu primeiro discurso 
como presidente eleito, Mauro Kreuz ressaltou a importância 
de continuar os trabalhos da gestão que anterior que forem 
necessários, valorizando a união dos Conselhos Federal e Regionais 
de Administração, com todos os profissionais engajados em prol 
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da profissão. O novo presidente ressaltou que terá compromisso 
com o Plano de Trabalho apresentado na campanha. 

Começo da mudança
Como toda eleição tem o período de transição, no CFA não 
foi diferente. O presidente eleito, Mauro Kreuz, participou do 
primeiro programa “ADM Entrevista” de 2019, com transmissão 
– ao vivo – pela Rádio ADM e CFAPlay. O bate-papo teve como 
tema principal a nova gestão da diretoria executiva do CFA para 
o biênio 2019/2020.

Ainda na entrevista, Mauro Kreuz, falou sobre os projetos 
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 
descontinuar o que foi válido, isso seria uma irresponsabilidade. 
Tudo que for útil e tiver efetividade, sustentabilidade financeira 
e compromisso com resultados objetivos deverá, sim, ser 
continuado!” concluiu.

Para completar os três primeiros meses da gestão, o líder da 
autarquia manda uma mensagem: “estamos a serviço dos 
profissionais de administração do Brasil”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=iGAJfkJQPg8&t


Presidente do CFA, Mauro Kreuz, representou a autarquia em 
vários compromissos. Na pauta das reuniões estão assuntos 
relacionados ao Conselho Federal de Administração (CFA) e as 
demandas da área. Confira!

Agenda 
de reuniõesCFA
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https://cfa.org.br/audiencia-no-senado-discute-a-situacao-de-cursos-a-distancia-irregulares/
https://cfa.org.br/cfa-e-fnt-se-unem-para-promover-os-tecnologos/
https://cfa.org.br/cfa-autarquia-participa-do-conselhao-em-brasilia/
https://cfa.org.br/presidente-mauro-kreuz-recebe-deputado-do-rio-grande-do-sul/
https://cfa.org.br/cfa-participa-de-discussao-sobre-combate-corrupcao-eleitoral-no-brasil/


Gestores públicos e profissionais de administração de todo o país 
conhecem o Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) e o 
Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica 
de Serviços Municipais de Água e Esgotos (CFA-Gesae).

CFA-Gesae e 
IGM-CFA em pautaCFA
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https://cfa.org.br/gestores-municipais-conhecem-o-cfa-gesae/
https://cfa.org.br/igm-cfa-e-apresentado-secretaria-de-planejamento-do-ceara/
https://cfa.org.br/gestao-estrategica-saneamento-e-foco-de-workshop/


Além de levar as informações do Sistema CFA/CRAs, o portal 
da autarquia também traz matérias sobre gestão, administração, 
finanças e curiosidades da área.

Dicas e curiosidade sobre 
Administração no portal do CFACFA
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https://cfa.org.br/trabalho-remoto-ja-e-realidade-no-servico-publico/
https://cfa.org.br/administracao-do-seu-dinheiro-como-e-quando-investir/
https://cfa.org.br/idoso-se-forma-em-administracao-apos-avc-e-tumor-no-cerebro/
https://cfa.org.br/rugby-organizacional/
https://cfa.org.br/trabalho-sem-estresse/
https://cfa.org.br/redes-sociais-entretenimento-ou-profissionalismo/
https://cfa.org.br/trabalho-por-conta-propria-ja-supera-o-trabalho-por-carteira-assinada/
https://cfa.org.br/gestao-hoteleira-muito-alem-do-que-se-ve/


CFA realiza reuniões 
plenárias em abrilCFA

Os 27 conselheiros federais do Conselho Federal de Administração 
(CFA) estiveram em Brasília, nos dias 25 e 26 de abril, para 
participar das reuniões plenárias daquele mês. Esses encontros 
mensais estão previstos no regimento interno do CFA e são 
realizados com a finalidade de discutir temas de interesse do 
Sistema CFA/CRAs e que vão impactar positivamente na vida 
profissional dos estudantes e profissionais de administração de 
todo o país.

Na quinta-feira, 25, a reunião foi presidida pelo presidente do CFA, 
Mauro Kreuz. Entre os temas discutidos no plenário da autarquia 
estão a apresentação do relatório do primeiro trimestre da atual 
gestão, julgamento de processos em grau de recurso, apreciação 
de projetos aprovados pelo Programa de Desenvolvimento dos 
Conselhos Regionais de Administração (Proder) para 2019 e a 
disponibilidade financeira do Sistema.

Os trabalhos dos conselheiros continuaram no dia seguinte, 
na sexta-feira, 26. Desta vez, a reunião foi liderada pelo vice-
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presidente do CFA, Rogério Ramos. Essa não é a primeira vez 
que o administrador tem a oportunidade de comandar o encontro 
e essa descentralização de poder tornou-se a marca da atual 
diretoria da autarquia.

Ao abolir o modelo monocromático de gestão, o Conselho dá 
lugar à participação coletiva, colaborativa e democrática dos 
conselheiros federais, tornando-os protagonistas na construção 
de uma profissão mais pujante. Para o presidente do CFA, 
isso motiva os colegas e exige um maior comprometimento e 
responsabilidade de todos os envolvidos. “O nosso propósito é 
que o êxito seja sempre coletivo, e não individual”, explica.
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https://www.youtube.com/watch?v=pkXa1oL2SiA&t=11s


Quer dar uma turbinada no currículo profissional ainda em 2019? 
Para os profissionais de Administração que estão com este 
propósito, a dica é o Programa de Certificação Profissional do 
Sistema CFA/CRAs.

Criado pelo Conselho Federal de Administração (CFA) o programa 
visa distinguir profissionais regularmente inscritos em Conselho 
Regional de Administração, mediante comprovação de suas 
competências no campo da Administração por meio da aplicação 
de prova.

A iniciativa certifica profissionais de administração nas áreas 
de Administração e Seleção de Pessoal – Recursos Humanos, 
Administração de Materiais – Logística, Administração Financeira, 
Administração Mercadológica – Marketing – Administração de 

Certificação Profissional 
em Administração: um 
diferencial competitivo no 
mercado de trabalho

CFA
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Vendas e Administração da Produção. Recentemente, o Programa 
incluiu mais três áreas: Organização, Métodos, Informações e 
Sistemas (OMIS), Gestão da Saúde e Gestão Pública.

Para obter a Certificação é necessário aferir o conhecimento 
por meio de uma prova. A avaliação é elaborada e aplicada pela 
parceira do CFA no projeto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Na ocasião, são cobrados assuntos relacionados a área do qual 
o profissional quer obter a Certificação.

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



O programa ADM Entrevista promove um bate-papo descontraído 
com profissionais que estão em destaque no mercado de trabalho, 
principalmente na área da administração. Confira na íntegra como 
foram as últimas edições do ADM Entrevista.

ADM 
EntrevistaCFA
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https://www.youtube.com/watch?v=HbbMxuLaTEw
https://www.youtube.com/watch?v=t_izZPwMcjQ


Fala, ADM!
A opinião 
de quem 
entende 
do assunto



Maio chegou trazendo com ele uma data de especial relevância: o 
Dia do Trabalhador. Por esta razão passei a refletir sobre o tema, seus 
marcos históricos, todas as conquistas, etc. Mas, principalmente, 
esforçava-me por pensar no assunto, sob a perspectiva do otimista, 
quer dizer, como quem sempre consegue ver o copo “meio cheio”.

E foi nessa vibe que me deparei com esta metáfora: “Em cada gota 
de suor, há uma semente de sucesso”. Perfeita! Pensei. Repleta 
de significados. Porém, a meu ver, o principal deles, a acepção 
mais valorosa é aquela que nos remete à resiliência, cujo conceito 
emprestado das ciências exatas, significa a capacidade do indivíduo 
em lidar e superar as adversidades que diariamente se interpõem 
aos seus objetivos.

E como o elástico, que se dilata e suporta o limite de stress, sem 
romper-se, o resiliente segue fazendo o que sempre fez, sem perder 
o foco. É essa a qualidade que precisamos, que devemos perseguir: 
pois ela é a chave que nos abre portas. Em especial, as portas que 
precisamos atravessar para alcançar os objetivos que temos na vida.

Porém, como tudo na vida, alcançar nossos objetivos não é tarefa 
fácil: sempre existirão obstáculos a serem transpostos e que 
testarão nossos limites. Mas é isso que nos faz ser humanos. É 
querermos ser, a cada dia, uma versão melhor de nós mesmos.

Adm. José 
Carlos de Sá 

Colares

Conselheiro Federal

AM
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Qualquer que seja o seu trabalho, saiba que ele é importante e 
merece respeito e admiração. É propósito, direito e missão pessoal 
e profissional. Aliás, é a razão original para o Criador dizer a Adão: 
“No suor do teu rosto comerás o teu pão (Gênesis, 3:19).

Também por isso tenho certeza que ninguém nunca lhes disse que 
viver seria fácil. Mas sei que muitos já disseram ou irão dizer, com 
estas ou outras palavras: “faça valer a pena, cada gota se seu suor!”

Parabéns a você trabalhador, que todos os dias se levanta, com 
pressões ou obstáculos, e vai em busca de um futuro melhor!
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Estamos comemorando em 2019, os 133 anos do dia do trabalhador, 
no qual o dia primeiro de maio de 1886, foi realizada uma greve 
pelos trabalhadores em Chicago nos Estados Unidos por melhores 
condições de trabalho e redução da carga horária.

Essa data além de ser comemorada no Brasil, ela também é 
comemorada em muitos outros países.  Aproveito para parabenizar 
a todos os trabalhadores por essa data tão importante para a 
sociedade, em especial aos Profissionais da Administração, que são 
os responsáveis pela liderança, planejamento, organização e controle 
das empresas públicas e privadas.

Adm. Marcos 
Kalebbe Saraiva 

Maia Costa

PB

Conselheiro Federal
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no primeiro trimestre de 2019, a taxa de desemprego 
no Brasil ficou em 12,4%. São mais de 892 mil pessoas 
desempregadas no país. Por isso, convido todos a refletirem 
sobre o Dia Internacional do Trabalho. Essa é uma data para 
comemorar, mas também é um momento para empresas e 
empregados refletirem sobre suas relações trabalhistas.

É o momento oportuno, ainda, para discutir como criar novas 
vagas de trabalho formal. Desburocratizar o processo de abertura 
de empresas, oferecer facilidades de crédito e modernizar as leis 
trabalhistas são algumas das políticas que aquecem a economia 
e consequentemente, gera emprego.

Mas o país precisa ir além. É preciso investir mais na educação, 
melhorando o ensino desde a infância. Muitos jovens chegam 
ao ensino médio com problemas estruturais em linguagens e 
matemática. Óbvio que esses déficits vão com eles para o ensino 
superior, outra etapa da educação que precisa urgentemente de 
revisão e investimento. 

O ensino da administração, por exemplo, precisa passar por uma 
reestruturação curricular. Dados da Pesquisa Nacional: perfil, 
formação, atuação e oportunidades de trabalho do administrador, 
realizada pelo CFA, revelam, a cada edição, que o ensino está 

Adm. Mauro 
Kreuz

SP

Conselheiro Federal
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muito distante da prática. Profissionais sem o conhecimento 
prático da atividade que realizarão ficam, certamente, fora do 
mercado de trabalho.

Nós, do Sistema CFA/CRAs, temos a missão de promover a Ciência 
da Administração valorizando as competências profissionais, a 
sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país. 
Por isso, realizamos diuturnamente ações para garantir o espaço 
do profissional de administração no mercado de trabalho.

Portanto, neste Dia do Trabalhador, desejamos força, coragem e 
dedicação para todos profissionais de administração!
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Chegamos a mais um Dia do Trabalho. Data para celebrar, mas 
também para repensar as relações de trabalho em todo o mundo. 
Neste dia, muito se fala da relação entre empregador e empregado, 
mas te convido a fazer uma autorreflexão. Que tipo de profissional eu 
sou? Quais habilidades e competências eu tenho e que me fazem ser 
indispensável no mercado de trabalho? Aonde eu quero estar daqui 
a dez anos e o que eu tenho feito para alcançar meu objetivo? Como 
posso melhorar?

A lista de questionamentos é extensa, mas vale a pena se fazer essas 
perguntas pelo menos uma vez ao longo da sua jornada profissional. 
Elas nos estimulam a buscar o autoconhecimento e nos inspiram a 
melhorar continuamente.

Neste Dia do Trabalho, desejo que você trabalhe na sua evolução 
profissional, busque o autoconhecimento, estude, corra atrás de 
melhorar e potencializar as suas habilidades. Você é o profissional 
que o mercado precisa! Torne-se, portanto, indispensável!

Adm. Diego 
da Costa

SE

Conselheiro Federal
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O trabalho é a essência da dignidade e da satisfação pessoal das 
pessoas. Os profissionais das áreas da administração são molas 
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 
produtivas, aliando os lucros ao bem estar de todos, dentro das 
empresas e instituições, a figura do profissional da administração 
é peça fundamental. A ciência da administração torna próspera 
a humanidade, quando aplicada com dedicação e ética tudo se 
transforma. O dia do trabalhador é um momento de reflexão, onde 
se evidencia a importância da força do trabalho, com a felicidade dos 
cidadãos. É com uma economia pujante, com campos de trabalhos 
bem definidos e com ações competentes, que alcançamos a plena 
comemoração deste ato consagrado, que é o trabalho!

Adm. Rogério 
Ramos

TO

Conselheiro Federal
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Pesquisas mostram que o mercado imobiliário brasileiro tende 
a se recuperar no primeiro semestre de 2019. De acordo com 
Pesquisa de Valores de Locação Residencial realizada pelo 
Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (SECOVI-SP), só 
na capital paulista foram comercializadas quase 4 mil unidades 
residenciais no final do ano passado. O resultado foi 36,5% maior 
do que o mesmo período em 2017.

Com o mercado aquecido, cresce também as demandas dos 
condomínios residenciais e comerciais. Hoje, esses espaços 
oferecem uma gama de serviços que inclui lazer, academias, 
espaços para festas, entre outros. Isso fez aumentar, também, 
a arrecadação. Para se ter ideia, só no estado de São Paulo, os 
condomínios movimentam entre R$ 7,8 bilhões e R$ 10 bilhões. 
Gerenciar esses espaços tornou-se, portanto, um enorme desafio.

O Conselho Federal de Administração (CFA) defende a 
profissionalização da administração de condomínios. O assunto 
já foi, inclusive, tema de audiência pública no Senado. Na época, 
o atual vice-presidente do CFA, Rogério Ramos, esteve no 
evento representando o Sistema CFA/CRA e os profissionais de 
administração. “Estamos prontos para discutir a profissionalização 
da profissão de síndico. Há tempo que o Sistema deixou de ser 
o Conselho dos Administradores para se tornar o Conselho da 
Administração justamente para atender aqueles profissionais das 

Administração de 
condomínios em focoCFR
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áreas correlatas à Administração. Portanto, estamos abertos para 
receber os síndicos profissionais e as empresas que trabalham 
com Administração condominial”, explicou.

Jurisprudência
A gestão condominial é uma atividade abrangente que exige 
conhecimentos em várias áreas da administração como 
finanças, recursos humanos, logística, marketing, administração 
de materiais, planejamento estratégico, entre outros. Inclusive, 
muitos juízes têm entendido que a gestão de condomínios deve 
ser feita por profissional de administração registrado ou empresa 
com registro no CRA, pois as funções executadas enquadram-se 
nas atividades do profissional de Administração.

Em um dos casos julgados, por exemplo, na 3ª vara Federal, do 
Espírito Santo, o juiz entendeu que a atividade de administração 
de condomínios difere daquelas relacionadas a corretagem 
de imóveis, pois está inserida nos campos da administração: 
“atividade principal da empresa autora (administração de 
condomínios) insere-se nas atividades básicas do campo da 
administração e seleção de pessoal, nos termos dos arts. 2º, 
alínea “b”, da Lei nº 4.769/95; e 3º, alínea “b”, do Decreto n º 
61.934/67”.

Noutro ponto, as decisões aclaram que a prestação de serviços 
de Administração de Condomínios é essencialmente ligada 
à ciência da Administração, como se pode constatar na AC nº 
00209856120064013800, do desembargador federal Reynaldo 
Fonseca, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).  Para 
ele, “o objeto social principal da apelada consiste na prestação 
de serviços de síndico profissional de condomínios residenciais, 
comerciais e shoppings, absorvendo tarefas necessárias a 
implantação e funcionamento desses imóveis.”

Não se pode negar, portanto, que a empresa trabalha no ramo 
da administração, como estabelece o art. 2º da Lei nº 4.769/65. 
Nesse sentido, a empresa obrigada a ter registro no Conselho 
profissional apelante.
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Estão abertas as inscrições para o Prêmio Belmiro Siqueira 
de Administração 2019. A premiação oferecida pelo Conselho 
Federal de Administração (CFA) dará R$ 50 mil em prêmios 
para estudantes e profissionais de administração. O objetivo 
da iniciativa é promover a valorização de estudos que 
contribuam para o desenvolvimento da profissão e da ciência 
da Administração no Brasil.

“Essa premiação é muito significativa para o desenvolvimento 
profissional. Ela valoriza e estimula administradores e 
futuros profissionais. Ao longo dos anos, muitos trabalhos 
foram premiados e certamente, contribuíram para o melhor 
desempenho da ciência da Administração”, afirma o presidente 
do CFA, Mauro Kreuz.

CFA dará R$ 50 mil em 
prêmios para estudantes e 
profissionais de administração

CFP
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Para a diretora de Formação Profissional do CFA, Claudia 
Stadtlober, o prêmio é muito importante por reconhecer os 
melhores estudos e produções na temática de inovação e 
gestão. “Estamos com uma grande expectativa, pois essa é 
uma temática muito discutida atualmente e com potencial para 
publicações. Além disso, essa é uma área que está em grande 
crescimento e desenvolvimento”, explica a conselheira.

Os administradores, mestres em administração, doutores em 
administração, gestores e tecnólogos com registro profissional no 
Conselho Regional de Administração, podem concorrer na categoria 
“Profissionais de Administração”, modalidade “Livro”. Para estar 
apto a concorrer ao Prêmio, a primeira edição da obra deverá ter 
ocorrido a partir de 2017. Podem participar livros com autoria 
individual ou coletiva com temática relacionada à Administração.

Na categoria “Estudantes”, podem participar alunos de 
bacharelado em administração, de cursos superiores conexos 
à administração - considerados nas Resoluções Normativas 
editadas pelo CFA -, ou de cursos de educação profissão técnica 
de nível médios ligados a administração. Para disputar o Prêmio, 
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 
modalidades receberão certificado e troféu. Além disso, haverá 
premiação em dinheiro. Nas modalidades “Artigo Acadêmico” e 
“Artigo Técnico”, o primeiro lugar receberá R$ 10 mil; o segundo 
lugar receberá R$ 5 mil; e o terceiro lugar receberá R$ 2,5 mil, cada.

Já na modalidade “Livro”, o grande vencedor levará para casa 
o prêmio de R$ 15 mil. Ao todo, o Prêmio Belmiro Siqueira 
de Administração 2019 distribuirá R$ 50 mil em dinheiro aos 
vencedores da premiação. Esses são valores brutos, sujeito a 
dedução de impostos e contribuições sociais.

38 /73



Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2019

ARTIGO ACADÊMICO

1º lugar: Troféu, certificado e R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2º lugar: Certificado e R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

3º lugar: Certificado e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

ARTIGO TÉCNICO

1º lugar: Troféu, certificado e R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2º lugar: Certificado e R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

3º lugar: Certificado e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

LIVRO

O vencedor receberá certificado, troféu e R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais). 

Inscrições – As inscrições começam no próximo dia 30 de abril 
e seguem até 30 de agosto de 2019. Elas serão efetivadas por 
meio da apresentação, nos CRAs ou em suas seccionais, dos 
trabalhos concorrentes às modalidades “Artigo Acadêmico”, 
“Artigo Técnico” e “Livro”.

Confira o edital com todos os detalhes de cada categoria e os 
requisitos para apresentação dos trabalhos.
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O ano de 2019 começou com várias novidades na programação 
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 
(CFA) - têm transmissão ao vivo e participação de profissionais 
de Administração.  

O “6 na sexta” é um programa semanal, com todos os seis 
jornalistas da autarquia, que mostra o que foi destaque no 
Sistema CFA/CRAs e notícias factuais do Brasil e do mundo, além 
de abordar temas sobre esporte.

Já o “Café com Administração” é um jornal de bancada com a 
participação de profissionais e estudantes de Administração – que 
revela os destaques dos Conselhos Regionais de Administração 
(CRAs), responde dúvidas de internauta e conta com convidados 
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.

Comunicação: CFA traz novidade 
na programação de tv e rádioCDI
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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 
Regional, área ou determinada Câmara do CFA.

Acompanhe A Web Tv do Conselho pelo site cfaplay.org.br. Já a 
rádio online pode ser acessada pelo site www.radioadm.org.br 
ou baixada pelo aplicativo do Google Play ou Apple Store.



O Conselho Federal de Administração (CFA), por meio da Câmara 
de Gestão Pública (CGP), lançou, no início de abril, a cartilha 
“Agenda de Gestão Municipal”. A publicação traz informações 
que visam facilitar as rotinas e os procedimentos diários de 
uma prefeitura. Nela constam prazos, obrigações e outros 
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 
dificuldade de fazer a gestão”, conta.

A parceria com o CFA permitirá que a Agenda extrapole os limites 
do Acre. “Isso é muito gratificante, pois o CFA reconheceu este 
trabalho e por intermédio do diretor de Gestão Municipal do CFA, 
Fábio Macêdo, está permitindo levar esse conhecimento para 
todo país”, diz Marcus.

No lançamento, o presidente do CFA, Mauro Kreuz, agradeceu 
o empenho e a dedicação do autor da Agenda. Para ele, isso 

Agenda de Gestão Municipal 
está disponível no site do CFACGP
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reflete o espírito de compartilhamento de ideias defendido em 
sua gestão. “Assim a gente avança e supera os desafios que 
são apresentados a nossa profissão. Clique aqui para acessar a 
cartilha.

Sucesso
A publicação é sucesso absoluto entre os profissionais de 
administração e gestores públicos. Até o fechamento desta 
edição do Boletim, mais de 200 pessoas já fizeram o download 
da Agenda de Gestão Municipal.

Clique aqui e acesse a cartilha.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXOfjFHlZz43rG8l7HxekguBQ5IxnekJDC61kwhS2YHAt60g/viewform?usp=send_form


Ter um olhar mais humano para as organizações. Esse é o 
propósito da gestão organizacional sistêmica, tema discutido 
na primeira edição do “Debate Qualificado” realizada, no dia 
25 de abril, durante a reunião plenária do Conselho Federal de 
Administração (CFA). O assunto foi apresentado pela terapeuta e 
gestora, Caroline Schubach de Abreu Abussafi Figueiró.

No início da palestra, Caroline falou da gratidão em estar no 
plenário do CFA e destacou a importância do desenvolvimento 
humano nas organizações sob a perspectiva sistêmica. “A 
constelação familiar é, hoje, aplicada em vários setores da 
sociedade, inclusive nas empresas”, disse.

A constelação familiar, também chamada de constelação 
sistêmica, foi criada por Bert Hellinger. Ele passou anos estudando 
as relações familiares e as organizações para identificar a origem 
de muitos conflitos, inclusive doenças. Suas descobertas ajudam 
os gestores a enxergar o contexto organizacional de forma mais 
humanizada e essa compreensão permite que eles encontrem 
soluções para conflitos pessoais e profissionais.

Gestão com os 
olhos da almaCEPE
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A proposta, segundo a palestrante é identificar o que há por trás 
das relações humanas. Muitos conflitos, por exemplo, nascem 
dentro da família, inclusive na hora do parto. “O gestor ou o 
funcionário com conflitos familiares certamente vai levar para a 
sua organização essa energia”, explicou.

Para se ter ideia da profundidade do assunto, Caroline comentou 
que, de acordo com Hellinger, a empresa tem a “cara da mãe”, pois 
o sucesso e a prosperidade são encontrados no colo materno. 
Ao nascer, por exemplo, a criança vive a sua primeira experiência 
de confiança e aconchego. Segundo a palestrante, se o bebê foi 
privado disso, provavelmente encontrará dificuldades em relação 
a realização, ao sucesso e a felicidade.

Vencer esses conflitos é um passo importante para evoluir. Para 
a organização, essa gestão sistêmica traz muitos benefícios. De 
acordo com Caroline, um gestor com esta sensibilidade ajuda 
a empresa a solucionar melhor os conflitos e a equipe trabalha 
mais motivada.

Confira o Debate Qualificado está disponível no CFAPlay.
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O Conselho Regional de Administração de Alagoas (CRA-
AL) promoveu, no dia 28 de março a primeira edição do ADM 
MANDAVER, em parceria com a ONG Mandaver e o Conselho 
Federal de Administração. O evento foi realizado no auditório do 
hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió e contou com mais de 500 
inscritos, entre profissionais de administração, empresários e 
estudantes.

A presidente do CRA-AL, Jociara Correia enfatizou o sucesso 
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 
do nosso primeiro evento, que foi um sucesso. Nosso objetivo 
é que o empreendedorismo atinja e transforme a vida de mais e 
mais pessoas, sem contar que fazemos questão de destacar o 
compromisso social”, afirmou a presidente. 

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 
fundos para a compra da sede do projeto social, que atende 
centenas de famílias moradoras do bairro do Vergel do Lago, 
que esteve representada pelo empreendedor social Carlos Jorge, 
morador do Vergel.  

ADM MANDAVER 
é um sucessoCRA•AL
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Diversos profissionais de destaque no mercado nacional 
participaram do evento ministrando palestras, painéis, mantendo 
diálogo e troca de experiências com o público presente. As 
indústrias alagoanas Illa Sorvetes, Grupo Coringa, Copra e 
Pajuçara Alimentos, empresas que, juntas, representam mais 
de 30% do PIB alagoano, participaram do painel mediado por 
Luana Tavares, diretora do Centro de Liderança Pública (CLP) de 
São Paulo, mostraram quais os desafios que o setor enfrenta, 
tanto para manter o ritmo de crescimento, quanto para encarar a 
situação econômica do país.

Em uma divertida palestra Yohansson Nascimento, atleta 
paraolímpico com 5 medalhas conquistadas, contou como fez 
para superar a deficiência. E o empresário Maurício Vasconcelos, 
do Grupo ”Tamo Junto”, responsável pelo Réveillon de Milagres 
dividiu o palco com Carlos Jorge, do Mandaver contando cada 
um a sua história de vida e de mudança de rumos, por fim, o CEO 
da Startup Trakto, Jorge Rocha, destacou o que o fez escolher 
Alagoas para desenvolver e ampliar sua empresa e seu evento de 
destaque nacional.  

O evento também contou com uma apresentação cultural de 
balé, teatro e coral composta pelas crianças atendidas pela 
ONG Mandaver.

Fonte: CRA-AL
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O presidente do CRA-AM, Inácio Guedes Borges, recebeu no 
dia 10 de abril a visita dos formandos do Curso Técnico em 
Administração do IFAM – Eirunepé, município a 1.159 km de 
distância da Capital Amazonense.

Durante a visita os alunos puderam ampliar sua visão sobre o 
mercado e o perfil do profissional de Administração, além de 
conhecer as ações desenvolvidas pelo Sistema CFA/CRAs, por 
meio da apresentação da Palestra Conheça o seu Conselho, Ame 
sua Profissão.

Na oportunidade, a Diretora de Formação Profissional e 
Desenvolvimento Profissional do CRA-AM, Silce Brasil reforçou 
para os alunos a importância do papel do profissional de 
Administração na sociedade.

A Gestão Pública em debate
 “A Transparência na Gestão Pública” foi o tema do 3° Fórum 
Amazonense para Profissionais de Gestão Pública promovido pelo 
Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-AM) no 
dia 30 de abril de 2019, no auditório da Reitoria da Universidade 
do Estado.

Projeto CRA 
de Portas AbertasCRA•AM
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O evento reuniu acadêmicos, profissionais de Gestão Pública, 
representantes das organizações públicas em todas as esferas 
de governo, sociedade civil, movimentos sociais do Amazonas 
e contou com o apoio do Conselho Federal de Administração 
(CFA), Movimento de Combate à Corrupção no Amazonas (MCCE-
AM), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Fundação 
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 
MCCE-AM (CRA-AM, CORECON, OAB, CNBB, CRC-AM, FENAJ).

Após o painel, os membros do MCCE-AM e o Coordenador Nacional 
do Movimento, Adv. Luciano Carrapoz Pereira dos Santos fizeram 
o lançamento do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral do 
Amazonas que atuará no Estado de forma fixa, com objetivo de 
promover conscientização política, fiscalizar, propor e denunciar 
irregularidades na administração pública,  além dos crimes 
eleitorais em toda a Região Norte. Em seguida, Dr. Luciano ministrou 
a palestra “Tecnologia e a Transparência na Gestão Pública”.

Fábio Mendes Macêdo, diretor da Câmara de Gestão Pública do 
CFA, encerrou o evento apresentando o Índice CFA de Governança 
Municipal (IGM-CFA), ferramenta de gestão desenvolvida pelo 
Conselho Federal de Administração.

Fonte: CRA-AM
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O diretor da Câmara de Gestão Pública (CGP), do Conselho Federal 
de Administração (CFA), Fábio Mendes Macêdo, acompanhado 
de Cássio Mattos, também do CFA, se reuniram no dia 11 de abril, 
com representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão do 
Estado do Ceará (Seplag).

Rogério Cristino, conselheiro federal pelo Ceará e o superintendente 
do CRA-CE, Raphael Martins, participaram do encontro, que 
aconteceu na sede do IPECE (Instituto de Planejamento e 
Estratégia Econômica do Ceará). A reunião serviu para apresentar 
o Índice CFA de Governança Municipal ao Governo Estadual.

Além dos representantes do CFA e CRA-CE, participam pelo lado 
do Governo do Ceará o secretário da Seplag, Flávio Ataliba, o 
diretor geral do IPECE, João Mário e a diretora de estudos de 
gestão pública do IPECE, Marília Firmiano e ainda os servidores 
da área técnica, Alexander Cavalcante e Aprígio Lóssio.

O encontro contou ainda com a presença do Adm. Gilber Costa, 
servidor da secretaria de Cidades, profissional que deu início 
a intermediação entre as entidades. Flávio Ataliba considerou 
o índice muito rico, com muitos detalhes. “Este índice é de 
uma grandeza para o país e o CFA pode contribuir com o 
desenvolvimento dos municípios”, avalia.

Fonte: CRA-CE
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Além de promover a valorização do profissional CRA-GO 
movimenta segmento acadêmico buscando estar cada vez perto 
do universo estudantil

No tocante de prezar pela qualidade, o Conselho Regional de 
Administração de Goiás (CRA-GO) tem cumprido seu papel 
institucional, seja apoiando, desenvolvendo atividades junto 
as Instituições de Ensino Superior (IES), orientando os futuros 
jovens profissionais sobre a importância de fazer o seu registro 
no Conselho para o exercício do seu ofício, promovendo 
debates, cursos, palestras, congressos, buscando melhorias 
para a profissão e toda a classe o que tem contribuído para a 
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 

A proximidade e os benefícios 
são cada vez maiores 
com a classe e as IES
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Estado”, afirma o presidente do Conselho, Samuel Albernaz. Durante 
as solenidades, o CRA-GO faz a entrega do prêmio “Destaque 
Acadêmico Peter Drucker” aos alunos que sobressaíram durante 
todo o curso, um documento da legislação que rege a profissão, 
informações sobre o registro no Conselho aos novos colegas de 
profissão e um kit contendo alguns itens de brinde.  

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 
isso, por meio de um prévio agendamento, o CRA-GO recebe 
acadêmicos para uma visita nas suas instalações com sede em 
Goiânia. Durante a visita acontece um bate-papo que apresenta 
as principais informações sobre a profissão de administrador e 
o quão é importante que o profissional seja inscrito no Conselho. 
“A faculdade tem o papel de formar o bacharel em Administração 
e só o CRA-GO de habilitar o profissional ao exercício da função 
de administrador”, destaca o presidente.

Entre no site www.crago.org.br e fique por dentro de tudo que o 
CRA-GO pode oferecer para você.

Fonte: CRA-GO

53 /7353 / 73



O Centro-Leste de Minas recebeu o projeto Ações Integradas. 
Foram sete dias de atividades nas cidades de Ipatinga, 
Caratinga e Manhuaçu.

Empresas e instituições receberam visita da fiscalização, que 
solicitou dados da estrutura e cargos dos locais, para identificar 
casos de profissionais que não estejam aptos a atuar nos campos 
da Administração. 

O Circuito Mineiro de Administração levou palestras a 
estudantes, com o intuito de conhecerem o CRA-MG e aprimorar 
conhecimentos. O CMA abordou assuntos como: inovação, 
criatividade, perfil profissional e o futuro da profissão.

Mais de 724 alunos assistiram às palestras do presidente 
do Conselho, Adm. Jehu de Aguilar e do conselheiro Adm. 
Rosendo Magela. 

Imersão empresarial
Com o intuito de levar progresso imediato a empresas e 
profissionais, foi realizada em Ipatinga, a Imersão Empresarial 
– Mudanças para seu negócio progredir, com o conselheiro 
Adm. Rosendo Magela. O conselheiro destacou as mudanças no 
mundo empresarial, preparando proprietários e profissionais a 
se adaptarem a elas.

Interior de Minas recebe 
atividades do CRA-MGCRA•MG
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CRA-MG Itinerante
O escritório móvel do Conselho, CRA-MG Itinerante, prestou 
atendimento ao público e entregou as carteiras de identidade 
profissionais àqueles que solicitaram a troca gratuita para o 
novo modelo.

As pessoas que passaram pelo local foram informadas da 
importância e obrigatoriedade do registro no CRA-MG e suas ações.

Reuniões
A fim de estreitar o relacionamento com várias instituições e dar 
visibilidade ao Conselho, o CRA-MG realiza reuniões com órgãos 
públicos relevantes ao fortalecimento do CRA-MG no interior com 
o projeto Prazer em Conhecer.

Em Ipatinga, o Secretário de Desenvolvimento Econômico recebeu 
o presidente do Regional na Prefeitura da cidade, enquanto em 
Manhuaçu, a reunião aconteceu com o prefeito Cici Magalhães. 
Além disso, o projeto prevê entrevistas em mídias locais. 

Ainda na região, coordenadores de cursos de Administração se 
reuniram com o presidente do Conselho, que apresentou as ações 
do CRA-MG e ouviu as demandas das instituições.

Participaram do Encontro: Doctum de Ipatinga e de João Monlevade, 
Única de Ipatinga e Timóteo e Unileste de Coronel Fabriciano.

Fonte: CRA-MG
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Uma noite especial para o Conselho Regional de Administração 
de Mato Grosso do Sul (CRA-MS), que entregou no dia 17 de 
abril, o Prêmio Belmiro Siqueira de Administração de 2018, a 
Adm. Lenice Carrilho de Oliveira Moreira. Ela foi a vencedora da 
última edição, de 2018, com a temática Gestão da Saúde. Lenice 
inscreveu seu trabalho “Planejamento em saúde: a programação 
pactuada e integrada da assistência à saúde no Estado de Mato 
Grosso do Sul” na categoria Pós-Graduação Stricto Sensu e 
venceu em 1º lugar.

A administradora disse estar no topo da carreira e agradeceu 
o apoio. “Quando fui informada do Prêmio Belmiro Siqueira, 
acreditei que seria possível e com apoio dos colegas e do próprio 
Conselho, fizemos a inscrição do trabalho para concorrer e 
deu certo, foi uma vitória da Administração de MS no cenário 
nacional”, afirma Lenice Moreira.

Para o presidente do CRA-MS, Rogério Bezerra, “é uma grande 
honra para o Estado vencer um prêmio tão importante como 
este. E tal resultado reforça que os profissionais do Estado têm 

CRA-MS entrega Prêmio Belmiro 
Siqueira e promove eventos de 
combate à corrupção e IGM 2.0
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condições de fazer a diferença não somente no mercado, mas 
também em ações que reconhecem o trabalho e a pesquisa 
daqueles que se dedicam à ciência da Administração. A 
Administradora Lenice é um exemplo. Que todos possam se 
inspirar nela e participar das próximas edições”.

Lenice Carrilho reforça: “as dificuldades que os jovens 
profissionais enfrentam, eu e meus colegas enfrentamos anos 
atrás quando passamos pelo mesmo processo de entrar no 
mercado. Por isso sempre digo que temos que acreditar mais no 
nosso Conselho, pois só com participação efetiva será possível 
enxergar as oportunidades”.

Fonte: CRA-MS
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Profissionais da administração deram início a maratona de 
estudos no primeiro semestre deste ano 2019. Em Cuiabá-MT, 
mais de 25 profissionais foram selecionados para o programa 
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).

O presidente do CRA MT, Hélio Tito Simões de Arruda e a conselheira 
federal, Norma Sueli Costa de Andrade, falaram sobre os anseios 
dos profissionais da Administração e sobre a preocupação em 
oportunizar cursos que agregam valor ao profissional para que 
eles consigam se profissionalizar e ajudar as empresas nesse 
sentido, precisam de uma qualificação cada vez maior. A Fucape 
é uma instituição renomada, nota 5 na Capes, tem um padrão de 
excelência no ensino.

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

Nos dias 16 e 17 de abril, o Conselho Federal de Administração 
(CFA), em parceria com o Conselho Regional de Administração 
do Paraná CRA-PR), promoveu o Workshop de Gestão Pública - 
IGM 2.0. O objetivo foi capacitar profissionais e representantes 
de instituições públicas para a utilização da nova versão do Índice 
de Governança Municipal (IGM).

O evento aconteceu em Curitiba e contou com a presença do 
Administrador Fábio Mendes Macedo, diretor da Câmara de 
Gestão Pública (CGP) do CFA e do Administrador Rodrigo Neves 
Moura, membro da Câmara no CFA. O vice-prefeito de Curitiba, 
Eduardo Pimentel, também marcou presença no segundo dia.

Sérgio Lobo, presidente do CRA-PR, destacou a importância da 
ferramenta e da articulação com os municípios. “Essa ferramenta 
está sendo implementada pela primeira vez no Brasil. Ficamos 

CRA-PR promove evento de 
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em treinamento para levar a ferramenta para suas microrregiões 
e aprofundar os indicadores dos índices e atingir metas para a 
melhor capacidade gerencial e de gestão pública”, afirmou.

O vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel, graduado em 
Administração, recebeu sua nova carteira profissional e destacou 
o papel dos administradores na gestão pública. “Eu fui secretário 
de obras e fui lá para fazer gestão, o que eu tenho por experiência. 
Coloquei pessoas chaves em pontos chaves, engenheiros de 
carreira para cargos técnicos. Pegamos obras paradas e com 
gestão de administrador as entregamos”, disse Pimentel.

No dia 16 de abril, a programação contemplou exclusivamente 
o IGM 2.0, destinado aos profissionais de Administração e 
servidores públicos, em nível técnico e operacional, no âmbito 
dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas 
municipal e estadual. Já no dia 17, foi apresentado o Sistema de 
Governança e Gestão Estratégica de Água e Esgoto (Gesae), outra 
ferramenta desenvolvida pelo CFA, que monitora o saneamento 
básico em todo o País. 

Fonte: CRA-PR
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A produção científica é imprescindível para o crescimento e para o 
desenvolvimento da Administração. Pensando nisso, o Conselho 
Regional de Administração do Rio de Janeiro decidiu retomar o 
projeto da Revista Administração em Debate (RAD) com a seleção 
de artigos, projetos de iniciação científica e relatos de experiência 
de profissionais de todo país. O envio dos textos deverá ser feito 
até o dia 31 de maio.

O Conselho Editorial da RAD, composto por especialistas, mestres 
e doutores de áreas da Administração, considerará em sua 
avaliação (blind review) a relevância e capacidade de contribuição 
para a área, bem como para os leitores-alvo da Revista. O autor ou 
os autores também poderão ser chamados para apresentar sua 
publicação no auditório Adm. Gilda Nunes, em evento especial.

CRA-RJ edita a nova ‘Revista 
Administração em Debate’CRA•RJ
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Com periodicidade semestral, a RAD já teve 9 edições, que você 
pode conferir clicando no site principal da instituição (cra-rj.adm.
br), com grande contribuição de profissionais de diversas áreas 
da gestão e que ajudaram a fomentar a pesquisa e a inovação na 
Administração. Na página, também está disposto o edital completo 
e o artigo deve ser enviado para o email rad@cra-rj.org.br.

Fomento à produção científica
O CRA-RJ sempre acreditou que a pesquisa científica aumenta 
o currículo dos profissionais e estudantes da Administração, 
agregando conhecimento e desenvolvimento pessoal e 
organizacional. Por isso, além da Revista Administração em 
Debate a entidade idealiza anualmente a Mostra Científica de 
Administração, que já teve cinco edições; além de promover 
diversos eventos com foco no ensino e produção de discussões 
que englobam o futuro da profissão.

Outro ponto importante nesse crescimento educacional do 
profissional é a manutenção e o exponencial crescimento da 
Universidade Corporativa do Administrador (UCAdm), que conta 
com mais de 250 cursos online e mais de 100 videoaulas, já tendo 
formado 20 mil alunos em todo país e no exterior. Para o próximo 
período, o CRA-RJ também visa colocar em atividade a instalação 
física da Universidade, localizada ao lado do Ed. Belmiro Siqueira, 
sede do Conselho.

Fonte: CRA-RJ
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Desde que assumiu o cargo, o presidente do Conselho Regional 
de Administração do RN, Zenóbio Pereira, tem realizado uma 
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 
correlatos, de forma a construir estratégias de fortalecimento 
da profissão, alinhando as habilidades dos profissionais as 
necessidades do mercado.

Iniciando a programação, em fevereiro, o presidente esteve na cidade 
de Mossoró, quando visitou a Universidade do Estrado do RN - UERN, 
Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, Universidade 
Potiguar – UnP e a Faculdade Católica do RN, acompanhado pelo 
diretor de Fiscalização e Registro, Júlio César Rodrigues e o delegado 
da seccional de Mossoró, Adm. Demétrius Marques.

CRA-RN amplia relacionamento 
com IES do interior do estadoCRA•RN
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Durante as reuniões com os representantes das instituições 
visitadas, ele conversou sobre o cronograma anual de atividades 
e estrutura dos cursos de administração e juntos planejaram 
ações em parceria, visando ampliar a relação do regional 
com as universidades e proporcionar mais oportunidades de 
aperfeiçoamento, qualificação e inserção dos profissionais no 
mercado de trabalho.

Já no final do mês de março, no município de Caicó, participou 
da colação de grau dos formandos da Faculdade Católica Santa 
Teresinha. Na ocasião, parabenizou os concluintes e destacou a 
importância de uma atuação ética por parte dos profissionais. 

Ainda na cidade, esteve na UNOPAR, onde se reuniu com 
representantes da diretoria da instituição, conferiu a estrutura 
dos cursos oferecidos e discutiu estratégias para estreitar a 
relação do regional com a IES, de forma a promover uma maior 
aproximação com os estudantes.

Na cidade de Currais Novos, no início de abril, participou de 
reuniões na UFRN, Faculdade Anhanguera, Faculdade do Seridó 
– FAS e UnP.

Segundo o presidente, as visitas serão continuadas porque o 
CRA-RN também tem a responsabilidade de promover uma 
aproximação maior com as instituições de ensino. “O nosso 
principal objetivo não é apenas ter o registrado, mas colocar no 
mercado profissionais cada vez mais capacitados. E para isso, 
precisamos estar próximos, acompanhar a maneira como estão 
sendo formados estes profissionais”, explicou.

Fonte: CRA-RN
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O Conselho Regional de Administração de Rondônia (CRA-RO) 
tem ampliado as parcerias com as faculdades públicas e privadas 
no estado, objetivando contribuir no processo de formação dos 
novos bacharéis em administração e dos novos tecnólogos em 
gestão. Segundo o presidente Marcos Tadanori Ito, a atuação do 
Regional junto às coordenações de administração das instituições 
de ensino superior objetiva informar aos graduandos sobre as 
atribuições da autarquia e principalmente, sobre o mercado de 
trabalho. “Como a administração tem um campo profissional muito 
vasto, os graduandos nem sempre conhecem essa amplitude do 
mercado. Por isso, cabe ao Conselho levar tais informações em 
palestras que são ministradas aos graduandos”, disse Marcos Ito. 

O diferencial, de acordo com o presidente do CRA-RO, é que todos 
os conselheiros são mobilizados nesse trabalho, representando 
a autarquia em cerimônias de outorga de graus, na capital e no 
interior, como parte da metodologia de trabalho que tem como 
proposta aproximar ainda mais o Conselho das comunidades 
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acadêmicas. Além disso, a autarquia também tem buscado a 
aproximação e integração com outras instituições públicas e 
privadas do estado para estreitar o relacionamento profissional, 
especialmente visando fortalecer ainda mais as categorias. 

Nesse aspecto, conforme Marcos Ito, todos os conselheiros têm 
participado de seminários, congressos e outros tipos de eventos. 
“Entendemos que não somente os diretores devem participar 
de tais atividades, mas que os demais conselheiros precisam 
atuar também representando o Conselho em debates sobre 
temas que estejam relacionados diretamente ou indiretamente à 
administração”, mencionou o presidente Marcos Ito. 

Outro foco do Regional está relacionado diretamente a 
conscientização dos administradores, tecnólogos e técnicos em 
administração quanto à importância do registro junto à autarquia, 
tendo em vista que a fiscalização está sendo realizada de forma 
mais sistemática para coibir o exercício ilegal da profissão. 
“Empresas e profissionais precisam providenciar registro no 
Conselho para que possam atuar com amparo legal”, disse o 
presidente Marcos Ito. 

ASCOM CRA-RO
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https://www.facebook.com/CFAADM/
https://cfa.org.br/
https://www.instagram.com/cfaadm/
https://twitter.com/cfaadm
https://www.youtube.com/channel/UClWjgf5Uj_J-6OJJqOEydwg
http://www.radioadm.org.br/

