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	 O	mês	mais	celebrado	pelos	profissionais	de	Administração	
chegou.	No	próximo	dia	9,	a	nossa	profissão	completará	54	anos.	
Foi	nessa	data,	em	1965,	que	a	Lei	4.769	foi	sancionada,	tornando	
a	 administração	 uma	 profissão	 legalmente	 regulamentada.	
A	mesma	 norma	 criou,	 ainda,	 o	 Sistema	 Conselhos	 Federal	 e	
Regionais	de	Administração	(CFA/CRAs).

	 Em	pouco	mais	de	meio	século	de	vida,	a	profissão	cresceu	
muito	no	Brasil.	Nas	Instituições	de	Ensino	Superior,	o	curso	de	
bacharel	em	administração	é	sempre	um	dos	mais	procurados	do	
país.	Cresce,	ainda,	a	procura	por	cursos	superiores	tecnológicos.	
Por	 isso,	 a	 data	 é	 celebrada	 não	 só	 pelos	 administradores	
como	 também	 pelos	 tecnólogos	 em	 determinada	 área	 da		
administração.

EditorialAdm. Mauro Kreuz 
Presidente do CFA
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	 Nossa	 ciência	 da	 administração	 tem	 acompanhado	 a	
evolução	 da	 sociedade.	 A	 profissão,	 que	 nasceu	 na	 época	 da	
revolução	 industrial,	 agora	 se	 prepara	 para	 um	 novo	 contexto:	
o	 da	 revolução	 4.0.	 Será	 que	 estamos	 preparados	 para	 tais	
avanços?	Qual	 papel	 da	 academia	 na	 formação	desses	novos	
profissionais	da	área	da	administração?

	 São	 inúmeros	 questionamentos	 que	 nos	 convidam	 à	
reflexão.	 Afinal,	 essa	 é	 uma	 tendência	 mundial	 e,	 quem	 não	
estiver	 pronto	 para	 embarcar	 nessas	 transformações,	 será	
engolido	pelo	mercado.

	 Sabemos	 que	 muitas	 funções	 serão	 automatizadas,	
empregos	 serão	 extintos,	 mas	 outros	 serão	 criados.	 Estar	
preparado	para	este	novo	cenário	é	questão	de	sobrevivência.	A	
ciência	da	administração	já	prevê	que	o	profissional	se	antecipe	
às	situações,	por	isso,	devemos	divulgar	amplamente	esta	nova	
realidade	para	que	todos	se	readéquem	o	quanto	antes.

	 Por	 isso,	 os	 54	 anos	 da	 nossa	 profissão	 é	 um	momento	
mais	que	oportuno	para	 fazermos	uma	análise	do	que	 fomos,	
do	que	somos	e	o	que	queremos	ser	nos	próximos	50	anos.	É	
hora	 de	 celebrar,	 mas	 também	 precisamos	 repensar	 a	 nossa	
rota.	A	tempestade	até	pode	vir	para	tentar	desmontar	a	nossa	
profissão	 e	 a	 nossa	 história,	mas	 como	 bons	 profissionais	 de	
administração,	não	vamos	poupar	esforços	para	não	deixarmos	
o	barco	virar.	Pelo	contrário:	estamos	adaptando	nosso	mastro	
para	 que	 os	 bons	 ventos	 do	 progresso	 nos	 empurrem	 para		
caminhos	prósperos.

	 A	edição	95	do	Boletim	ADM	é	dedicada	aos	profissionais	
de	 Administração.	 Fique	 por	 dentro	 dos	 eventos	 que	 o	 CFA	
e	 os	 CRAs	 preparam	 para	 celebrar	 essa	 data.	 Em	 nome	 do	
Sistema	CFA/CRAs,	desejo	parabéns	a	 todos	os	profissionais	
de	administração.

Tenham	todos	uma	boa	leitura!
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O	9	de	setembro	é	uma	data	muito	importante	para	os	mais	de	
400	mil	profissionais	de	administração	do	Brasil:	além	de	ser	o	
dia	que	a	Lei	4.769	de	1965	foi	sancionada,	 regulamentando	a	
profissão	de	administrador,	a	data	marca	a	criação	do	Sistema	
Conselhos	Federal	e	Regionais	de	Administração	(CFA/CRAs).

Em	 2019,	 a	 profissão	 completará	 54	 anos	 anos.	 Em	mais	 de	
meia	década	de	história,	muitos	avanços	 foram	conquistados.	
Para	 celebrar	 a	 data,	 a	 Câmara	 dos	 Deputados,	 em	 Brasília,	
realizará	sessão	solene	em	homenagem	ao	Dia	do	Profissional	
de	Administração.

O	 evento	 foi	 proposto	 pelos	 deputados	 Hildo	 Rocha	 e	 Luis	
Miranda.	A	sessão	acontecerá	no	dia	9	de	setembro,	às	9h,	no	
Plenário	 Ulysses	 Guimarães	 da	 Câmara	 dos	 Deputados.	 Além	
dos	conselheiros	federais	do	CFA	e	dos	presidentes	dos	CRAs,	a	
homenagem	contará	com	a	presença	de	cerca	de	200	estudantes	
e	profissionais	de	administração.

As	 homenagens	 também	 acontecerão	 no	 Senado	 Federal.	 A	
sessão	solene	acontecerá	no	dia	9,	às	16h,	no	plenário	daquela	
casa	legislativa.	O	evento	foi	proposto	pelo	senador	Izalci	Lucas.

Dia dos Profissionais de 
Administração: profissão 
comemora 54 anos

CFA
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Tema: Liderança Empreendedora
1o a 03 • outubro

Inscrições: fia.org.br

Palmas sediará XVI Fórum 
Internacional de Administração 

Tocantins foi o estado eleito para sediar o XVI Fórum Internacional de 
Administração (FIA). O evento é promovido pelos Conselhos Regionais de 
Administração do Tocantins e do Distrito Federal (CRA-TO / CRA-DF), em 

parceria com o Conselho Federal de Administração (CFA), e terá como tema 
central “Liderança Empreendedora - Uma realidade necessária”. Nesta 

edição, além de difundir a Ciência da Administração, o FIA promete gerar 
grandes oportunidades de networking e de negócios.

ANOSANOS

XVI Fórum 
Internacional
de Administração



O	 Conselho	 Regional	 de	 Administração	 de	 Alagoas	 (CRA-AL),	
em	 comemoração	 ao	 Dia	 do	 Profissional	 de	 Administração,	
promoverá,	no	dia	17	de	setembro,	a	segunda	edição	do	“ADM	
Mandaver”.	Desta	vez,	o	evento	acontecerá	na	cidade	de	Arapiraca.	
O	 objetivo	 é	 fomentar	 o	 diálogo	 sobre	 empreendedorismo	 na	
cidade	e	na	região	do	agreste	Alagoano.

O	evento	acontecerá	no	planetário	de	Arapiraca,	das	18h	às	22h.	
sediará,	das	18h	às	22h.	Na	ocasião,	profissionais	influentes	no	
mercado	nacional	e	regional	ministrarão	palestras,	participarão	
de	 mesas	 redondas	 e	 trocarão	 experiências	 com	 outros	
profissionais,	estudantes	e	público	em	geral.

Vem aí o 
ADM MandaverCRA•AL
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A	 programação	 do	 evento	 contará	 com	 dois	 painéis	 e	 uma	
palestra	magna	sobre	empreendedorismo.	Um	dos	painéis	terá	
a	participação	de	empreendedores	sociais	da	região,	e	o	outro	
painel	com	indústrias	e	empresários	alagoanos	debatendo	junto	
ao	Centro	de	Lideranças	Públicas	 (CLP)	sobre	 indicadores	e	o	
cenário	econômico	da	região	do	agreste.

 O que:	ADM	Mandaver	Arapiraca

 Quando:	Terça-feira,	17	de	Setembro,	das	18h	às	22h.

 Onde:	Planetário	-	Arapiraca.

 Informações:	Assessoria	de	Comunicação	CRA-AL

		 (82)	3221-2481	/	(82)	98882-2073

Fonte:	CRA-AL
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Gestão e Tecnologia é o foco do Encontro de 
Administração do Amazonas 2019

A	 décima	 sétima	 edição	 do	 Encontro	 de	 Administração	 do	
Amazonas	reunirá	profissionais	de	Administração	e	Acadêmicos	
para	discutir	o	 tema	Gestão	e	Tecnologia,	nos	dias	18	e	19	de	
setembro	de	2019,	das	14h	às	22h,	no	Manaus	Plaza	Centro	de	
Convenções.

O	 Encontro	 é	 uma	 realização	 do	 Conselho	 Regional	 de	
Administração	 do	 Amazonas	 (CRA-AM)	 em	 parceria	 com	 o	
Conselho	 Federal	 de	 Administração	 (CFA)	 e	 Instituições	 de	

CRA-AM realiza em setembro 
o maior encontro de 
Administração da Região Norte

CRA•AM

11	/3611	/	36



Ensino	 Superior	 do	 Amazonas	 (IES)	 e	 tem	 como	 objetivo	
contribuir	com	o	crescimento	e	aprimoramento	dos	profissionais	
de	Administração,	empresários	e	acadêmicos	da	área.

Para	o	Presidente	do	CRA-AM	Adm.	 Inácio	Guedes	o	Encontro	
vem	evoluindo	ao	longo	dos	anos,	tanto	no	número	de	atividades,	
quanto	 na	 diversidade	 dos	 temas	 discutidos:	 	 “Este	 ano	
esperamos	mais	de	três	mil	pessoas	nos	dois	dias	de	evento.	Já	
consideramos	o	maior	evento	de	Administração	da	região	norte,	
com	 uma	 programação	 diversificada	 e	 planejada	 em	 conjunto	
com	as	IES	e	nossos	parceiros.	Queremos	proporcionar	ao	público	
experiências	práticas	e	conteúdos		diferenciados,			com	oficinas,	
Mesas	redondas,	Mostra	Científica,	Estudo	de	Casos	e	Palestras.	
O	Empreendedorismo	 também	será	destaque	com	a	 	 segunda	
edição	da	Feira	Criativa	que	 reunirá	micro	empreendedores	do	
Estado	para	demonstrar	seus	produtos	e	serviços.”

Renomados	 profissionais	 regionais	 e	 nacionais	 já	 estão	
confirmados	 como	 palestrantes/facilitadores	 do	 Encontro:	
o	 Adm.	 Mauro	 Kreuz	 –	 Presidente	 do	 Conselho	 Federal	 de	
Administração,	 o	 empresário	 Jaime	 Benchimol,	 o	 empresário	
e	professor	da	FGV	Dimitri	Villela,	o	Educador	financeiro	Diego	
Monteiro,	entre	outros.

O	Encontro	contará	ainda	com	o	apoio	do	SEBRAE,	Parque	de	
Ideias	e	Marinho	Comércio	Exterior	para	a	realização	de	Oficinas	
com	metodologias/técnicas	 inovadoras	 como	 Startups	Mundi,	
Lego	 Serious	 Play	 e	 Brainwriting,	 que	 serão	 oferecidas	 aos	
participantes,	mediante	a	inscrição	prévia	(vagas	limitadas).

Campanha Profissional Solidário
Os	Profissionais	de	Administração	adimplentes	com	o	Conselho	
Regional	 de	 Administração	 do	 Amazonas	 poderão	 participar	
do	 XVII	 Encontro	 de	 Administração	 do	 Amazonas	 aderindo	 à	
campanha	“Profissional	Solidário”.

Basta	 realizar	 a	 troca	 de	 dois	 pacotes	 de	 fraldas	 geriátricas	
(tamanho	G	ou	XG)	pelo	passaporte	de	acesso.A	troca	solidária	
pode	ser	realizada	na	sede	do	CRA-AM,	de	segunda	a	sexta,	das	
8h30	às	17h30,	mediante	apresentação	da	carteira	profissional	e	
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é	válida	para	os	100	primeiros	inscritos.	E	as	fraldas	arrecadadas	
serão	doadas	a	Casa	do	Idoso	São	Vicente	de	Paulo.	

A	 programação	 do	 evento	 e	 o	 link	 para	 inscrições	 já	 estão	
disponíveis	no	Portal	do	CRA-AM	(	www.craam.org.br	).

Mais	informações:(92)	3303-7102	/	comunicacao@craam.org.br	

Fonte:	CRA-AM

http://www.craam.org.br


No	dia	18	de	setembro,	o	Conselho	Regional	de	Administração	da	
Bahia	(CRA-BA)	realizará	palestra	com	os	administradores	Ubiraci	
Mercês	e	Rodrigo	Paolilo.	O	evento	faz	parte	das	comemorações	
do	 Regional	 pelo	 Dia	 do	 Profissional	 de	 Administração	 e	
acontecerá	no	Quality	Suítes	&	Hotel	São	Salvador,	que	fica	na	
capital	baiana.

Ubiraci	falará	sobre	gestão	em	startups	e,	na	oportunidade,	ele	
apresentará	o	case	da	editora	Sanar.	Paolilo	também	falará	sobre	
startups,	mas	com	foco	em	inovação.	Ele	também	apresentará	
um	case:	grupo		Rede+.

Para	participar	do	evento,	é	preciso	doar	dois	quilos	de	alimentos	
não	 perecíveis.	 As	 inscrições	 são	 feitas	 no	 site	 do	 CRA-BA:	
http://www.cra-ba.org.br.	As	vagas	são	limitadas.

Fonte:	CRA-BA

Abertas as inscrições para palestra 
em comemoração do Dia dos 
Profissionais de Administração

CRA•BA
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Por	 ocasião	 dos	 54	 anos	 de	 regulamentação	 da	 profissão	 de	
Administrador,	 a	 Assembleia	 Legislativa	 do	 Estado	 do	 Ceará	
vai	 realizar,	no	próximo	dia	4	de	setembro,	uma	sessão	solene	
para	 marcar	 a	 data,	 que	 é	 de	 imenso	 orgulho	 para	 todos	 os	
profissionais	 de	 Administração.	 Já	 a	 Câmara	 Municipal	 de	
Fortaleza	vai	promover	a	data	em	23	de	setembro.	

Como	ocorre	tradicionalmente	todos	os	anos,	as	três	entidades	
representativas	 dos	 profissionais	 de	 administração	 -	 Conselho	
Regional	 de	 Administração	 do	 Ceará,	 Academia	 Cearense	 de	
Administração	 e	 Associação	 dos	 Administradores	 do	 Estado	
do	Ceará	 -	 irão	homenagear	os	profissionais	que	 tiveram	seus	
serviços	prestados	à	categoria	e	à	ciência	da	Administração,	por	
meio	da	profissão.

No	total,	serão	congratulados	nove	profissionais	de	administração	
na	 Assembleia	 Legislativa	 do	 Ceará.	 Outros	 nomes	 serão	
agraciados	 com	 a	 comenda	 na	 Câmara	 Municipal	 da	 Capital	
cearense.	

Sessões solenes marcam 
o Dia do Profissional de 
Administração no Ceará

CRA•CE

Homenagem realizada em 2017.
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Os	administradores	Érika	Frota	Monte	Coelho	Cristino;	Geraldo	
Luciano	Mattos	Júnior;	Gilber	Cristian	Barbosa	Costa;	Josbertini	
Virgínio	Clementino;	Paulo	Venício	Moreira	de	Pinho	e	o	Tecnólogo	
José	Ricardo	Montenegro	Cavalcante	serão	os	homenageados	
no	Legislativo	Estadual.

O	presidente	do	CFA,	Mauro	Kreuz,	vai	receber	uma	homenagem	
especial	durante	a	solenidade.	O	vereador	Ésio	Feitosa,	parlamentar	
de	Fortaleza,	também	será	reconhecido	pelo	empenho	e	atividades	
desenvolvidas	em	prol	da	ciência	da	Administração.

As	 entidades	 representativas	 também	 vão	 conceder	 uma	
homenagem	póstuma	ao	administrador.	Luiz	de	Melo	Andrade	
Filho,	que	será	representado	por	sua	família.

Para	 o	 presidente	 do	 CRA-CE,	 Leonardo	 Macedo,	 prestar	
homenagem	aos	profissionais	é	mais	do	que	um	reconhecimento	
pessoal.	 “É	uma	forma	de	mostrar	a	 importância	da	profissão,	
como	a	atuação	de	alguém	marcou	positivamente	um	negócio,	
uma	empresa,	um	ideal,	e	atingiu	significativamente	e	de	forma	
positiva	 toda	 uma	 sociedade,	 contribuindo	 com	 a	 ciência	 da	
Administração”,	ressalta.

Fonte:	CRA-CE
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O	Conselho	Regional	de	Administração	do	Distrito	Federal	(CRA-
DF)	realizará,	no	dia	11	de	setembro,	no	Centro	de	Convenções	
Brasil	21,	em	Brasília/DF,	a	15ª	Edição	do	Congresso	Nacional	
para	Profissionais	de	Administração	-	XV	CONPRA.	Este	ano,	o	
evento	 terá	 o	 tema	 “Novos	 Modelos,	 Novos	 Negócios,	 Novos	
Resultados:	Um	Olhar	Empresarial	e	Humano”.

O	 Congresso	 contará	 com	 palestrantes	 renomados	 e	
representantes	 de	 empresas	 de	 destaque,	 que	 dividirão	 suas	
experiências	 em	 painéis	 e	 casos	 de	 sucesso:	 Rafael	 Figueroa	
do	Portal	Telemedicina,	Carlos	Wanderlan	da	Hand	Talk,	Adriano	
Neon,	o	presidente	do	Conselho	Federal	de	Administração	(CFA),	
Mauro	Kreuz,	e	o	artista	e	diretor	Miguel	Falabella,	com	a	palestra	
de	encerramento	“Viver	e	Sonhar	em	Voz	Alta”.

CRA-DF prepara 
o XV CONPRACRA•DF
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Desde	 a	 sua	 criação,	 o	 CONPRA	 visa	 servir	 aos	 profissionais	
de	 administração	 como	 uma	 bússola.	 Orientando	 sempre	
com	 novos	 conhecimentos	 e	 ferramentas	 que	 os	 auxiliarão	
no	desempenho	de	suas	atividades	 laborais	e,	nesta	edição,	o	
Congresso	promoverá	um	dia	de	reflexões	e	debates,	abordando	
sobre	o	tema	proposto,	proporcionando	aos	congressistas	nova	
compreensão	 sobre	 como	os	 novos	modelos,	 novos	 negócios	
e	 consequentemente	 novos	 resultados	 estão	 impactando	 a	
administração	de	empresas	no	Brasil	e	no	mundo.	As	inscrições	
para	o	XV	CONPRA	estão	abertas	pelo	site	www.conpra.cradf.
org.br	com	 ingressos	que	variam	entre	R$	100,00	e	R$	400,00,	
com	vagas	limitadas.

Além	do	XV	CONPRA,	o	Conselho	Regional	de	Administração	do	
Distrito	Federal	(CRA-DF)	realizará	em	setembro	a	sétima	edição	
do	Congresso	Científico	de	Administração,	com	o	tema	“Inovação	
Disruptiva	 e	 os	 Rumos	 da	 Administração”,	 onde	 os	 autores	
participantes	 poderão	 optar	 por	 inscrever	 artigos	 científicos	
ou	pôsteres.	Este	ano	serão	distribuídos	mais	de	R$	14	mil	em	
premiações.	O	 regulamento	 completo	 pode	 ser	 acessado	pelo	
www.cradf.org.br.

Fonte:	CRA-DF
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O	Conselho	de	Administração	do	Espírito	Santo	(CRA-ES)	celebra,	
no	próximo	dia	12,	o	Dia	do	Profissional	de	Administração.	Para	
essa	importante	data,	será	realizada	uma	palestra	gratuita	com	
o	renomado	Alessandro	Saade.	Ele	possui	mais	de	20	anos	de	
experiência	 atuando	 como	 empreendedor,	 consultor,	 professor	
e	 mentor	 para	 grandes	 empresas	 e	 startups	 brasileiras.	 Além	
disso,	 é	 idealizador	 do	 “Empreendedores	 Compulsivos”,	 um	
coletivo	de	fomento	de	novos	negócios	que	já	ajudou	mais	de	15	
mil	empreendedores	e	intraempreendedores	pelo	Brasil.	

A	 presença	 de	 Alessandro	 Saade	 no	 Espírito	 Santo	 acontece	
em	 um	 momento	 muito	 oportuno.	 Hoje	 mais	 de	 220	 mil	
empreendedores	 atuam	 no	 Estado,	 segundo	 o	 Portal	 do	
Empreendedor.	 O	 número	 pode	 crescer,	 afinal,	 outros	 260	mil	
estão	sem	emprego,	de	acordo	com	o	IBGE.	Diante	do	cenário,	
o	CRA-ES	pretende	oferecer	uma	comemoração	de	qualidade	e	
voltada	para	potencializar	a	carreira	e	a	atuação	dos	profissionais	
e	estudantes	da	Administração,	bem	como,	do	público	em	geral.	

A	 organização	 do	 evento	 está	 a	 cargo	 do	 Instituto	 de	
Administração	 do	 Espírito	 Santo	 (IAES)	 e	 pretende	 ser	 uma	
comemoração	magna	dos	54	anos	da	profissão.	 “Teremos	um	
momento	de	muita	relevância	para	os	participantes.	Sem	dúvida,	
a	presença	do	Alessandro	Saade	vem	acrescentar	e	esperamos	
que	todos	aproveitem	o	conhecimento	e	compartilhamento	que	

CRA-ES celebra mais de 50 
anos da Administração CRA•ES
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ele	 fará	dessa	grande	noite”,	pontuou	o	presidente	do	CRA-ES,	
administrador	Maurílio	José	Inês,	que	fará	o	pronunciamento	de	
abertura	do	evento.	

Mais comemoração
Os	estudantes	e	profissionais	da	Administração	que	moram	no	
interior	do	Espírito	Santo	também	poderão	comemorar.	O	CRA-ES	
promoverá	palestras	gratuitas	durante	o	mês	de	setembro,	nos	
municípios	de	Cachoeiro	de	Itapemirim,	Guarapari,	São	Mateus,	
Linhares,	 Venda	 Nova	 do	 Imigrante,	 Nova	 Venécia,	 Colatina,	
Aracruz,	Iúna	e	Guaçuí.	

Inscrições
Para	 fazer	 sua	 inscrição	 na	 palestra	 magna	 com	 Alessandro	
Saade,	 bem	 como,	 no	 interior	 do	 Estado	 acesse	 craes.org.br/
evento.	Para	mais	informações	envie	um	e-mail	para	iaes@craes.
org.br	ou	WhatsApp	27	99919	1317.	

Mais sobre o palestrante:
Alessandro	 Saade	 é	 capixaba.	 Administrador	 e	 mestre	 em	
Comunicação	e	Mercados,	especializou-se	em	Empreendedorismo	
pela	 Babson	 College	 e	 em	 Inovação	 por	 Berkeley	 (ambas	 nos	
Estados	Unidos).

Foi	responsável	por	introduzir	no	Brasil	o	segmento	de	cervejas	
gourmets.	 Além	 de	 palestrar	 sobre	 Empreendedorismo,	
Inovação	e	Educação,	é	colunista	da	BandNews	FM	de	Brasília	
e	da	Rádio	Geek.

Na	 área	 acadêmica,	 além	 de	 professor	 de	 pós-graduação	
lecionando	 em	 escolas	 como	 ESPM,	 FIA	 e	 BSP,	 ocupou	 as	
posições	de	diretor	de	Escola	de	Negócios	e	Vice-Reitor	de	centro	
universitário,	sendo	premiado	com	o	Top	Social	da	Associação	
dos	Dirigentes	de	Vendas	e	Marketing	do	Brasil	(ADVB)	e	eleito	
empreendedor	educacional	do	ano	pela	Associação	Comercial	
de	São	Paulo.

Fonte:	CRA-ES
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“Cabe à Administração o desafio de se reorganizar as empresas 
para que sejam competitivas nesta era de metamorfose”, 

afirma presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz 

De	uma	forma	clara	e	objetiva,	 todas	as	organizações	buscam	
excelência	 nos	 resultados,	 ou	 seja,	maximização	 dos	 lucros	 e	
minimização	nos	custos.	Peter	Drucker	afirmou	“Que	nenhuma	
empresa	é	melhor	do	que	seu	Administrador	permite”.

Nove	de	setembro,	é	o	“Dia	Nacional	do	Administrador”,	por	ser	a	
data	de	assinatura	da	Lei	nº	4.769/1965,	que	criou	a	Profissão	de	
Administrador.	A	data	foi	instituída	pela	Resolução	CFA	nº	65/68,	
de	 09/12/68.	 No	 entanto,	 a	 data	 está	 prevista	 no	 calendário	
nacional,	 tudo	 isso,	 graças	 a	 uma	 iniciativa	 do	 Administrador	
Samuel	 Albernaz,	 atual	 presidente	 do	 Conselho	 Regional	 de	
Administração	 de	 Goiás	 (CRA-GO)	 junto	 ao,	 então	 deputado	
federal	goiano	na	época,	Adm.	Sandro	Mabel.	A	sugestão	da	data	
virou,	primeiramente,	o	Projeto	de	Lei	6953/10,	e	em	06	de	maio	

Conquistas da Administração 
são comemoradas pelo CRA-GOCRA•GO
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de	2014,	oficializou	com	a	sanção	da	Lei	12.967/14,	publicada	
pela	presidência	da	República.

Samuel	 cita	 que,	 precursores	 da	Administração,	 antes	mesmo	
dela	 efetivamente	 existir	 como	 profissão,	 serviram	 como	
inspiradores,	 como	é	o	caso	de	Jules	Henri	Fayol,	Max	Weber,	
Henry	Ford,	Frederick	Taylor.	“E	nesses	54	anos,	outros	indivíduos	
de	 tamanha	 relevância	contribuíram	para	complementar	aquilo	
que	 já	 vinha	sendo	estudado	na	área	da	Administração,	 como	
é	o	caso	de	Peter	Drucker,	e	nos	dias	modernos	nosso	mestre	
Idalberto	Chiavenato,	que	desenvolveram	teorias	para	esta	área	
do	conhecimento”,	cita	Samuel.

Segundo	 ele,	 dentro	 das	 novas	 organizações,	 apesar	 do	
surgimento	de	um	novo	perfil	de	Administrador	e	de	toda	evolução	
da	Administração,	traços	de	outras	teorias	se	fazem	presentes.	
“Esse	profissional	 é	 responsável	por	estudar	e	sistematizar	as	
práticas	e	técnicas	que	são	usadas	para	poder	Administrar	um	
projeto	ou	empreendimento.	Cabe	à	Administração	o	desafio	de	
se	reorganizar	as	empresas	para	que	sejam	competitivas	nesta	
era	de	metamorfose”,	afirma.

Samuel	 acrescenta	 que	 a	 evolução	 reflete	 a	 importância	 da	
inovação.	“Atualmente,	essas	inovações	e	avanços	tecnológicos	
estão	profundamente	ligados	ao	sucesso	e	desenvolvimento	de	
empresas	e	países”,	destaca.	Conforme	ele	explica,	inovação	é	um	
processo	complexo	e	interativo	com	bases	na	busca,	descoberta,	
experimentação,	desenvolvimento,	imitação	ou	adoção	de	novos	
produtos,	processos	ou	ainda	novas	técnicas	organizacionais.

As	 empresas,	 de	 acordo	 com	 Samuel,	 estão	 aprendendo	 e	 até	
reaprendendo	que,	com	a	inteligência	artificial,	ficará	muito	mais	
fácil	 escalar	 qualquer	 modelo	 de	 negócios.	 E	 o	 processo	 vem	
acontecendo	também	nas	academias,	onde	os	modelos	de	Ensino	
na	Administração	passam	por	mudanças	consideráveis,	trazendo	
consigo	excelência	nos	 resultados	para	o	mercado	de	 trabalho.	
“Diante	desse	cenário,	posso	dizer	que	o	futuro	da	Administração	
está	 na	 capacidade	 de	 criação	 e	 adaptação.	 E	 que,	 realmente,	
administrar	é	para	Administrador	e	parabéns	a	esse	profissional	
que	trabalha	para	o	desenvolvimento	da	nação”,	enfatiza.
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Em	 razão	 das	 grandes	 conquistas	 alcançadas	 pela	 classe,	 o	
Conselho	 Regional	 de	 Administração	 de	 Goiás	 (CRA-GO)	 está	
preparando	 uma	 série	 de	 solenidades	 em	 comemoração	 à	
data.	 Sob	 a	 autoria	 do	deputado	 estadual	Virmondes	Cruvinel,	
será	 realizada	 no	 dia	 4	 de	 setembro,	 às	 19h30,	 no	 plenário	
da	 Assembleia	 Legislativa,	 uma	 Sessão	 Solene	 Especial	 em	
homenagem	 ao	 Dia	 Nacional	 do	 Administrador,	 momento	 em	
que	todos	os	Administradores	estão	convidados.

Fonte:	CRA-GO



O	Conselho	Regional	de	Administração	do	Maranhão	(CRA-MA),	
em	 parceria	 com	 o	 Conselho	 Federal	 de	 Administração	 (CFA),	
realizará,	de	19	a	21	de	setembro,	o	XXII	Encontro	Maranhense	
de	Administração	(Emad).	Com	o	tema	“Administração,	Inovação	
e	Sociedade”,	o	evento	 tem	a	finalidade	de	 reunir	profissionais	
e	acadêmicos	da	área	para	debater	sobre	temas	relevantes	da	
ciência	da	Administração.

Considerado	o	maior	evento	técnico-científico	de	Administração	
do	estado	do	Maranhão,	o	Emad	faz	parte	das	comemorações	
do	Dia	do	Profissionais	de	Administração.	As	 inscrições	estão	
abertas	e	podem	ser	feitas	no	link	https://doity.com.br/emad2019.

O	Emad	acontecerá	no	Rio	Poty	Hotel,	em	São	Luís-MA.

Trabalhos científicos
O	Emad	terá	espaço	para	a	apresentação	de	trabalhos	científicos.	
Podem	participar	profissionais	da	administração,	pesquisadores,	
alunos,	 professores	 e	 demais	 interessados.	Os	 artigos	 podem	
ter	mais	de	uma	autoria	desde	que	pelo	menos	um	dos	autores	
esteja	 inscrito	 no	 Encontro.	 O	 apresentador	 do	 artigo	 que	 for	
selecionado	 para	 o	 evento	 também	 obrigatoriamente	 deverá	
estar	inscrito	no	evento.

Inscrições abertas 
para o Emad 2019 CRA•MA
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Serão	aceitos	artigos	relacionados	com	as	seguintes	temáticas:	
Administração,	 Inovação	 e	 Sociedade;	 Gestão	 de	 Pessoas;	
Administração	 Pública	 e	 Desenvolvimento;	 Estratégia	 e	
Planejamento	 em	 Organizações;	 Finanças	 e	 Contabilidade;	
Empreendedorismo	e	Inovação;	Gestão	da	Produção,	Operações	
e	 Logística;	 Marketing	 e	 Pesquisa	 Mercadológica;	 Gestão	 da	
Informação	e	Tecnologia;	Estudos	Organizacionais	e	Teoria	Geral	
da	Administração;	Ensino	e	Pesquisa	em	Administração;	Gestão	
Social,	Ambiental	e	Sustentabilidade;	outros	temas	correlatos.

Interessados	 devem	 consultar	 o	 regulamento	 no	 site:																																					
https://doity.com.br/emad2019/artigos

Fonte:	CRA-MA
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O	Conselho	Regional	 de	Administração	de	Mato	Grosso	 (CRA-
MT),	 em	 parceria	 com	 o	 Conselho	 Federal	 de	 Administração	
(CFA),	 começou	 a	 realizar	 o	 Congresso	 Mato-Grossense	 de	
Administração.	 O	 evento	 começou	 em	 agosto	 e	 segue	 até	
outubro	deste	ano.	O	evento	faz	parte	das	comemorações	do	Dia	
do	Profissional	de	Administração.

Cerca	 de	 onze	 municípios	 de	 mato	 Grosso	 receberam	 o	
Congresso:	Sinop,	Tangará	da	Serra,	Diamantino,	Alta	Floresta,	
Jaciara,	 Barra	 do	 Garças,	 Primavera	 do	 Leste,	 Cuiabá,	 Lucas	
do	 Rio	 Verde,	 Juína	 e	 Cáceres.	 Os	 eventos	 contaram	 com	 a	
participação	de	todas	a	Instituições	de	Ensino	nos	municípios	
que	receberam	o	Congresso.

O	presidente	do	CRA-MT,	Hélio	Tito,	fala	da	ousadia	e	importância	
da	 realização	 de	 um	 evento	 como	 o	 Congresso	 itinerante,	
lembrando	que	o	estado	de	MT	possui	900	mil	km².	“É	a	difusão	
de	assuntos	reais	como	estes	que	oportunizam	para	os	futuros	
profissionais	de	administração	e	administradores,	a	multiplicação	
do	conhecimento	e	aprendizado”,	disse.

CRA-MT promove congresso 
para celebrar Dia do Profissional 
de Administração

CRA•MT
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Para	realização	da	programação	no	Congresso,	foram	definidos	
três	eixos	 temáticos:	 “Inovação,	Empreendedorismo	e	Gestão”.	
Em	 pauta	 estão	 temas	 como	 Gestão	 e	 Inovação,	 Inovar,	 um	
diferencial	 do	 profissional	 moderno,	 Empreendedorismo	 e	
Inspiração.	As	Palestras	são	ministradas	por	administradores	e	
palestrantes	registrados	no	Sistema	CFA/CRAs.

O	 presidente	 do	 CFA,	 Mauro	 Kreuz,	 participou	 do	 evento	
realizado	em	Sinop-MT.	Na	oportunidade,	ele	proferiu	a	palestra	
“Administrador	no	Contexto	da	Revolução	4.0”.	Na	oportunidade,	
Mauro	fez	uma	abordagem	do	Administrador	do	ponto	de	vista	
da	Revolução	Industrial	4.0.

Fonte:	CRA-MT



Setembro	 promete	 grandes	 ações	 para	 os	 profissionais	 de	
Administração	 de	 Minas	 Gerais.	 Em	 comemoração	 ao	 54º	
aniversário	da	profissão	de	Administrador,	o	Conselho	Regional	
de	Administração	de	Minas	Gerais	–	CRA-MG	promoverá	um	mês	
inovador.	Além	de	palestras,	eventos	em	instituições	de	ensino	e	
o	projeto	Ações	Integradas	no	interior	do	estado,	será	realizado	
o	 Baile	 do	 Profissional	 de	 Administração,	 com	 um	 ambiente	
descontraído	 e	 de	muita	 festa.	 Afinal,	 54	 anos	merecem	 uma	
linda	celebração.

Durante	 o	 Baile,	 o	 CRA-MG	 fará	 homenagens	 a	 profissionais	
com	 o	 prêmio	 Destaque	 em	Administração,	 que	 contemplará	
Administradores,	 tecnólogos,	 gestores	 públicos	 e	 funcionário	
do	Conselho.

Agenda cheia para comemorar 
o aniversário da profissãoCRA•MG
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Confira	 a	 agenda	 dos	 eventos	 previstos	 em	 comemoração	 ao	
Mês	do	Profissional	de	Administração*:

Dia 05/09	–	Palestra	na	UNIPAC	Itabirito	

Dia 09/09	–	Palestra	no	Promove	

Dia 11/09	–	Palestra	GT	Pessoas	-	Usando	o	Design	Thinking	no	
Treinamento	e	Desenvolvimento	de	Pessoas

Dia 11/09	–	Palestra	Doctum	de	Caratinga	

Dia 11/09	–	Palestra	UEMG	Frutal	

Dia 13/09	–	Baile	do	Profissional	de	Administração	e	Homenagens

16 a 20/09	–	Ações	Integradas	

Dia 25/09	–	Palestra	Arthur	Igreja	

Dia 26/09	–	Happy	Hour	

Dia 27/09 –	Rodada	de	Negócios

*Agenda	sujeita	a	alterações.

Fonte:	CRA-MG
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	Setembro	é	sempre	um	mês	especial	para	o	Conselho	Regional	de	
Administração	do	Rio	de	Janeiro	(CRA-RJ).	Para	2019,	o	regional	
preparou	um	calendário	 especialíssimo	para	 toda	 comunidade	
da	Administração	fluminense.

Dia 9 (Dia do Profissional de Administração) - 
Acontece	 o	 ‘CRA-RJ	Convida’	 quando	durante	 7	 horas	 (10h	 às	
17h)	 estaremos	 ao	 vivo	 na	 Rádio	 ADM	 RJ	 e	 na	 CRA-RJ	 Play	
com	 um	 conteúdo	 exclusivo	 de	 entrevistas	 com	 profissionais	
importante	 para	 área,	 além	 de	 demonstrações	 de	 serviços	 e	
projetos	da	instituição.

Dia 12 - O	 XXII	 Encontro	 de	 Administradores	 (Encad),	 já	
tradicionalíssimo	nas	comemorações	do	mês	da	profissão,	este	
ano	trará	os	temas	‘Competências	do	empreendedor:	a	hora	da	
Administração’,	‘Tendência	e	oportunidade	para	o	Administrador	
na	Era	digital’	e	‘O	papel	das	universidades	corporativas	nesses	
contextos	e	como	a	UCAdm	está	se	preparando’.

CRA-RJ comemora o mês da 
Administração em grande estiloCRA•RJ
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Dia 17 - Lançamento	do	Acervo	de	Peritos,	mais	uma	ação	única	
do	 Conselho	 Fluminense	 para	 valorizar	 a	 atuação	 profissional	
oferecendo	um	acervo	exclusivo	para	chancelar	o	trabalho	dos	
Administradores	que	atuam	nesta	área.

Dia 20 - 10ª	edição	da	Medalha	Administrador	Belmiro	Siqueira,	
que	homenageia	os	Administradores	com	40	anos	de	Registro	
Profissional	ininterrupto	na	instituição.

Dia 23 - Lançamento	dos	novos	projetos	do	CRA-RJ:

	 Programa	 Preparatório	 para	 Aposentadoria	 e	 Pós-Carreira	
(Proa),	que	visa	compartilhar	informações	sobre	a	aposentadoria,	
identificando	 alternativas	 de	 atividades	 pós-aposentadoria,	
discutindo	 e	 refletindo	 seus	 medos,	 ansiedades,	 sonhos	 e	
aspirações	 com	 pessoas	 que	 estão	 vivendo	 um	 momento	
semelhante;

	 Programa	 de	 Orientação	 e	 Assistência	 para	 Aumento	 da	
Mobilidade	 Profissional	 e	 Social	 (Proação),	 com	 o	 objetivo	 de	
aumentar	o	nível	de	empregabilidade	e	mobilidade	profissional	
e	social;	recuperação,	reforço	e	aumento	do	nível	de	autoestima;	
e	o	sentimento	de	pertencimento	profissional	para	a	busca	de	
colocação	e/ou	recolocação	no	mercado	de	trabalho.

Dia 24 -	Lançamento	do	livro	“Belmiro:	Amor	e	Administração”,	
que	conta	a	história	do	Patrono	dos	Administradores.

Dia 26 -	Encad	na	Região	Serrana	do	Estado.

Dia 27 - Lançamento	do	Selo	Empresa	Legal,	chancela	do	CRA-
RJ	que	estará	disponível	no	SIFA	para	as	empresas	com	registro	
e	 Responsável	 Técnico	 em	 dia,	 promovendo	 a	 importância	 da	
atuação	legal	na	área	da	Administração.

E	 ainda,	 durante	 todo	 mês	 acontecerão	 outras	 10	 palestras	
no	 Auditório	 Gilda	 Nunes	 sobre	 Marketing	 Pessoal,	 Strategic	
Sourcing,	Pejotização,	Vendas	B2B	e	vários	outros	temas.

Fonte:	CRA-RJ
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Fóruns em Florianópolis e Chapecó estão 
entre os destaques da programação

O	 mês	 de	 setembro	 é	 marcado	 pelas	 comemorações	 do	 Dia	
dos	Profissionais	de	Administração.	Em	2019,	para	celebrar	os	
54	 anos	 de	 regulamentação	 das	 profissões	 da	 Administração	
no	 país,	 o	 CRA-SC	 promoverá	 uma	 série	 de	 eventos.	 O	maior	
acontecimento	 	 voltado	à	profissão	em	Santa	Catarina	 já	 está	
com	as	inscrições	abertas.	O	Fórum	Estadual	de	Administração	
2019,	organizado	pelo	Conselho	Regional	de	Administração	de	
SC	ocorrerá	no	dia	11	de	setembro,	em	Florianópolis.	A	atração	
principal	da	noite	no	Teatro	Pedro	 Ivo	será	o	palestrante	Samy	
Dana	que	apresentará	o	tema	“Disrupção	Digital”.	

O	palestrante	é	professor	da	Escola	de	Administração	de	Empresas	
da	 Fundação	Getulio	 Vargas,	 possui	 graduação	 e	mestrado	 em	
economia,	 doutorado	 em	 administração	 e	 Ph.D.	 in	 Business.	
Já	 atuou	 em	 diversos	 meios	 de	 comunicação	 do	 país,	 com	
destaque	para	Globo	News,	Rádio	O	Globo,	CBN,	G1,	entre	outros.	
Samy	possui	mais	de	15	anos	de	experiência	em	consultorias	e	
apresentação	de	palestras.	O	tema	disrupção	digital	está	em	alta	
em	 todo	 mundo,	 chamando	 atenção	 pela	 constante	 inserção	
de	novas	 tecnologias	nas	empresas	e	nos	modelos	 inéditos	de	
negócios	ligados	a	elas.	Dana	irá	abordar	o	assunto	sobre	a	ótica	

CRA-SC prepara série de eventos 
para o mês da AdministraçãoCRA•SC
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da	Administração,	mostrando	o	papel	dos	profissionais	da	área	
para	lidar	com	as	mudanças	impostas	pela	tecnologia.	Além	da	
palestra	principal,	o	evento	receberá	o	lançamento	do	Prêmio	Boas	
Práticas	 em	 Gestão	 Pública	 e	 premiará	 os	 autores	 dos	 artigos	
aprovados	do	III	Ebook	“Administração	Pública	na	Prática”.	

Já	na	cidade	de	Chapecó,	ocorrerá	o	I	Fórum	Adm	Oeste.	O	evento	
será	realizado	no	dia	6	de	setembro,	no	Teatro	do	Centro	de	Eventos	
e	Cultura	Plínio	Arlindo	de	Nês,	a	partir	das	19h.	A	programação	
é	 gratuita	 e	 conta	 com	 uma	 palestra	 principal	 e	 atrações	
culturais,	 tendo	como	público-alvo:	administradores,	 tecnólogos,	
estudantes,	 empresários	 e	 empreendedores.	 O	 administrador	
José	Rafael	de	Medeiros	Filho	comandará	a	atração	de	destaque	
da	noite.	Com	o	 tema	 “Saia	Da	Multidão:	Como	construir	a	sua	
raridade	 profissional”,	 	 o	 palestrante,	 especialista	 em	 Recursos	
Humanos,	irá	levar	ao	público	experiências	na	área	de	consultoria	
organizacional,	 liderança	 e	 transformação	 de	 pessoas.	 Além	
dos	 fóruns,	 diversos	acontecimentos	pelo	 estado	 terão	o	 apoio	
institucional	 ou	 patrocínio	 do	 Conselho.	 Já	 estão	 definidas	 as	
participações	na	Expomais	em	Criciúma,	SEAD2019	em	Caçador	
e	Semana	do	Administrador	da	Universidade	Federal	de	SC.	

As	inscrições	para	ambos	os	fóruns	são	gratuitas	e	estão	abertas	
no	site	do	Conselho	catarinense.	

Fonte:	CRA-SC
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O	principal	evento	anual	do	CRA-SP	chega	a	sua	10ª	edição	e,	
com	a	 contribuição	 de	mais	 de	 50	 especialistas,	 promoverá	 o	
debate	e	a	reflexão	sobre	a	atual	necessidade	de	profissionais	
e	 estudantes	 da	 Administração	 aderirem	 ao	 movimento	 de	
aprendizagem	 contínua,	 para	 desenvolverem	 habilidades	 e	
assumirem	suas	posições	como	protagonistas	de	mudanças.

No	 dia	 9	 de	 setembro,	 data	 em	 que	 se	 comemora	 o	 Dia	 do	
Administrador	no	Brasil,	o	Conselho	Regional	de	Administração	
de	 São	 Paulo	 –	 CRA-SP	 realizará,	 em	 sua	 sede	 e	 seccionais,	
a	 10ª	 edição	 do	 ENCOAD	 –	 Encontro	 do	 Conhecimento	 em	
Administração	que,	este	ano,	terá	como	tema	“A	Administração	
na	Era	da	Reaprendizagem”.

Serão	mais	 de	 13	 horas	 de	 imersão	 em	palestras	 comandadas	
por	cerca	de	50	especialistas	que,	a	convite	do	CRA-SP	e	de	seus	
Grupos	 de	 Excelência,	 promoverão	 o	 debate	 e	 a	 reflexão	 sobre	

ENCOAD 2019: A Administração 
na Era da ReaprendizagemCRA•SP

34	/3634	/	36



a	 importância	 de	 profissionais	 e	 estudantes	 da	 Administração	
desenvolverem	sua	capacidade	de	adaptação	às	mudanças,	não	
somente	para	reagirem	às	rápidas	transformações	de	um	mundo	
cada	vez	mais	influenciado	pelas	tecnologias,	mas,	principalmente,	
para	se	anteciparem	às	necessidade	do	mercado	e,	por	meio	do	
conhecimento,	tornarem-se	protagonistas	de	mudanças.

Entre	 os	 nomes	 que	 conduzirão	 as	 mais	 de	 40	 palestras	
programadas	 para	 o	 dia	 estão	 Sandro	 Magaldi,	 coautor	 do	
bestseller	 “Gestão	do	Amanhã”	e	Cofundador	do	meuSucesso.
com;	Sidney	Oliveira,	articulista	e	colunista	na	Exame.com;	Luiz	
Almeida	 Marins	 Filho,	 antropólogo,	 professor	 e	 consultor	 de	
empresas;	Clayton	Ferreira,	head	de	Inovação	da	ACCOR;	Charles	
Betito,	especialista	em	mindfulness-awareness	e	empreendedor	
serial;	 Suellen	 Marcolino,	 gerente	 de	 Relacionamento	 do	
LinkedIn,	entre	outros	que,	além	de	indicarem	os	caminhos	para	
a	necessária	transmutação	na	forma	de	pensar	e	agir	neste	novo	
cenário,	também	apontarão	como	os	meios	tradicionais	de	ensino	
vêm	se	adaptando	às	exigências	e	mudanças	de	paradigmas	da	
era	da	reaprendizagem	para,	por	meio	da	tecnologia,	tornarem-
se	mais	personalizados,	flexíveis,	inclusivos	e	motivadores.

A	maratona	de	palestras	do	ENCOAD	2019	será	encerrada	com	
a	realização	da	38ª	edição	do	Prêmio	Administrador	Emérito	do	
CRA-SP	que,	este	ano,	homenageará	Frederico	Trajano,	CEO	do	
Magazine	Luiza,	filho	de	Luiza	Helena	Trajano,	atual	presidente	
do	 Conselho	 de	 Administração	 do	 Magazine	 Luiza	 e	 também	
ganhadora	 da	 láurea,	 em	 2003.	 O	 prêmio	 é	 concedido	 desde	
1982	a	profissionais	que	contribuem	para	o	aprimoramento	da	
Administração	no	Brasil	e	se	destacam	no	desenvolvimento	de	
suas	atividades,	competências	majestosamente	alcançadas	por	
Frederico	nos	últimos	três	anos,	quando	assumiu	a	presidência	da	
instituição	e	foi	responsável	por	alavancar	as	ações	da	companhia	
na	bolsa	de	valores	e	por	lançá-la	no	mercado	varejista	digital.

Fonte:	CRA-SP
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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/

