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Setembro e outubro foram meses intensos para o Conselho 
Federal de Administração (CFA). Começamos o bimestre com as 
sessões solenes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal 
em homenagem ao Dia do Profissional de Administração. A 
profissão completou 54 anos de regulamentação e, em ambas 
solenidades, ratificamos a necessidade de o Brasil ter um projeto 
de nação e voltamos a sensibilizar o legislativo para proteger o 
Sistema, os profissionais de administração e a sociedade dos 
ventos danosos que a PEC 108 que trazer para o país.

Em outubro, nossos olhos se voltaram para Palmas, Tocantins. A 
capital mais jovem do país foi a anfitriã do XVI Fórum Internacional 
de Administração, evento caprichosamente preparado pelo 
Conselho Regional de Administração do Tocantins e do Distrito 
Federal (CRA-TO / CRA-DF).

O Fórum reuniu, em três dias, mais de mil pessoas entre 
profissionais de administração, gestores públicos e privados, 
estudantes e professores, empresários e empreendedores. Além 
de difundir a ciência da administração, o XVI FIA gerou grandes 
oportunidades de network e de negócios.

EditorialAdm. Mauro Kreuz 
Presidente do CFA
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Lideranças de vários países compartilharam conosco suas 
experiências na área de liderança e empreendedorismo. A 
presença do vice-presidente da República, general Hamilton 
Mourão, enriqueceu ainda mais o Fórum. Aliás, sua participação 
movimentou a capital tocantinense e a palestra que ele proferiu 
foi uma das mais disputadas.

Eventos como o Fórum Internacional de Administração prestam 
uma contribuição para a ciência da Administração, pois vivemos 
um momento em que a sociedade está muito rasa, tanto em 
conhecimento como em valores. Por isso, é tão importante 
valorizar a educação e a capacitação.

E o Sistema CFA/CRAs acredita que precisa ir além. É importante 
fazer parcerias entre governos federal, estadual e municipal 
para que sejam desenvolvidos técnicas e estímulos dos mais 
diversos tipos para administração pública e privada, e, assim, 
haver desenvolvimento e competitividade.

O XVI FIA é o destaque desta edição do Boletim ADM. Mas a 
publicação também traz um apanhado do que foi realizado nos 
últimos dois meses. Não esqueçam que, para tornar a leitura 
dinâmica, o Boletim interage com outros conteúdos produzidos 
pelo CFA. No caso do FIA, em especial, além de ler o conteúdo, não 
deixe de assistir aos vídeos com pequenas entrevistas que foram 
feitas com os palestrantes do evento e que estão disponíveis no 
IGTV do CFA.

Uma ótima leitura!
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CFA-Gesae está entre os assuntos que mais atraíram 
atenção dos ouvintes entre agosto e setembro 

A Rádio ADM acaba de completar cinco anos e, no mês do seu 
aniversário, o veículo de comunicação do Conselho Federal de 
Administração (CFA), criado para propagar os mais diferentes 
assuntos ligados à Administração, bateu recorde de audiência. 
Entre agosto e setembro, dos 78 conteúdos produzidos, 17 foram 
aproveitados pela Agência Rádio Web.

Reportagens da Rádio ADM 
batem recorde de audiência CFA
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Parceira da Rádio ADM desde o início do projeto, a Agência replica 
as reportagens que são inéditas, tenham apelo público e geram 
interesse na sociedade em geral. Esse conteúdo é aproveitado 
pelas milhares de rádios conveniadas à Agência.

Esse trabalho é feito mensalmente, o que ajuda a repercutir os 
assuntos ligados à Administração para várias rádios espalhadas 
pelo Brasil. Entretanto, desta vez, as 17 notícias produzidas 
pela Rádio ADM, que foram selecionadas segundo os critérios 
de “valor-notícia”, tiveram o aproveitamento em 1.259 rádios 
localizadas em 963 municípios brasileiros.

Entre os assuntos que mais chamaram atenção do público 
estão os ligados ao Sistema CFA de Governança, Planejamento 
e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos 
(CFA-Gesae). As matérias que falam do problema da falta de 
saneamento nos municípios, apontando como solução o CFA-
Gesae, tiveram aproveitamento em mais de 2,6 mil rádios filiadas.

A audiência foi maior no Sudeste: dos 5.711 aproveitamentos, 
36,54% foram registrados nos estados da região. São Paulo lidera 
o ranking como o que mais reproduz os conteúdos produzidos 
pela Rádio ADM.

Para o diretor de Desenvolvimento Institucional do CFA, Diego 
da Costa, a audiência é fruto de um trabalho pautado no 
planejamento. “A equipe faz reuniões frequentes para avaliar o 
plano e definir metas e prazos”, diz, lembrando que a proposta de 
comunicação do CFA tem sido referência para outros conselhos 
profissionais. “Alguns Conselhos já nos visitaram para conhecer 
nosso trabalho, nossa estrutura. Saber que somos um modelo a 
ser seguido nos motiva a continuar todos os dias”, afirma.

Quer conhecer a Rádio ADM? Acesse 
www.radioadm.org.br ou baixe o 

aplicativo da Rádio em seu celular.
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Minas Gerais, Amapá e 
Alagoas recebem Workshop 
de Gestão Pública

CFA

No evento, promovido pelo CFA, profissionais de 
Administração e gestores públicos conhecem o IGM-CFA

O Conselho Federal de Administração (CFA), por meio da Câmara 
de Gestão Pública, realiza, desde o início do ano, o Workshop de 
Gestão Pública. Por meio do evento, a autarquia tem percorrido 
vários municípios brasileiros para divulgar o Índice CFA de 
Governança Municipal (IGM-CFA). Os estados mais recentes que 
promoveram o Workshop foram Minas Gerais, Amapá e Alagoas.

No estado nordestino, o evento aconteceu nos dias 2 e 3 de 
setembro. Já no Amapá, ele foi realizado nos dias 24 e 25 do 
mesmo mês. Os mineiros receberam o Workshop nos dias 7 e 8 
de outubro.

Em dois dias, muito conteúdo é repassado aos participantes. 
No primeiro deles, os profissionais de administração registrados 
que fizeram a inscrição com antecedência conhecem, na prática, 
o IGM-CFA. Eles aprendem a manusear a ferramenta para que 
possam aplicá-la em seus projetos e trabalhos.

10 /73



Após a prática, o evento oferece, no segundo dia, palestras 
com especialistas em gestão pública. Na ocasião, o IGM-CFA 
é apresentado para lideranças municipais, gestores públicos, 
prefeitos, secretários municipais, entre outros profissionais. A 
proposta é mostrar como a ferramenta criada pelo CFA pode 
contribuir para o desenvolvimento do país.

Segundo o diretor da Câmara de Gestão Pública (CGP), Fábio 
Macêdo, com o IGM-CFA é possível comparar o desempenho 
de municípios observando suas diferentes realidades, uma vez 
que a ferramenta permite classificar as cidades por diferentes 
aspectos, como renda per capita e população. “Ficou mais 
fácil comparar os iguais com os iguais e os diferentes com os 
diferentes. Isso permitiu um tratamento e uma análise mais 
justa”, explicou o conselheiro.
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O Workshop é realizado em parceria com os CRAs. Para 
a presidente do CRA-AP, Herlígenas Araújo, o IGM-CFA “dá 
a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento dos 
municípios e significa mais uma entrega do Sistema CFA/CRAs à 
sociedade amapaense.”. A ferramenta, segundo a presidente do 
CRA-AL, Jociara Correia, oferece informações estratégicas e o 
Workshop reforça a importância do profissional de administração 
no setor público.

Além de Minas, Alagoas e Amapá, o Workshop também já foi 
realizado no Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Goiás, Rio 
Grande do Sul e Piauí.



Administradores 
concluem Programa de 
Capacitação em MPEs

CFA

Roraima, Bahia, Ceará e São Paulo encerram 
treinamento com entrega de certificados

Capacitar administradores para atuarem em um dos segmentos 
mais pujantes da economia brasileira é o propósito do 
Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores 
de Conhecimento em Micro e Pequenas Empresas (MPEs). O 
curso oferecido pelo Conselho Federal de Administração (CFA) 
já preparou profissionais para atuarem como consultores em 
MPES de diversos estados do Brasil.

Enquanto os administradores do Amazonas, Acre, Amapá, Rio 
Grande do Norte, Espírito Santo e Rio Grande do Sul começaram 
a fazer o curso no início do segundo semestre deste ano, os 
profissionais de Roraima, Bahia, Ceará e São Paulo já concluíram 
a capacitação e, aqueles que encerraram o curso com êxito, 
receberam certificados em solenidades promovidas pelos 
respectivos CRAs.
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Sobre o curso
A capacitação é oferecida pelo CFA e as aulas são realizadas 
pela equipe da Fundação Instituto de Administração (FIA), da 
Universidade de São Paulo. A iniciativa faz parte do Acordo de 
Cooperação Técnica que a autarquia tem com a Subsecretaria 
de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, 
Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia 
(SEMPE).

Os participantes são habilitados com metodologias que 
permitem realizar diagnósticos, identificar problemas e 
encaminhar soluções em MPEs. Ao todo, a capacitação 
tem quatro módulos, sendo que o último deles foi voltado 
para a vivência prática de gestão em MPEs. Os egressos 
que participam do curso fazem parte da Rede Nacional de 
Consultores Capacitados em MPEs.
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Gestão hospitalar é 
pauta em BrasíliaCFA

Assunto foi discutido em colóquio promovido pelo 
CFA em parceria com a Embaixada da França

Gestores franceses e brasileiros trocaram experiências na área 
da saúde no Colóquio Brasil-França de Gestão Hospitalar. O 
evento, promovido pela Comissão Especial de Estudos sobre a 
Inserção dos Profissionais de Administração na Política de Saúde 
do Conselho Federal de Administração (CFA), em parceria com a 
Embaixada da França e o Conselho Regional de Administração 
do Distrito Federal (CRA-DF), aconteceu no dia 19 de setembro e 
fez parte da série “Parlons Santé Gestão da Saúde”.

Ao longo de seis horas, o evento trouxe as realidades na área de 
gestão em hospitais privados e públicos de ambos os países. O 
responsável pela formação de diretores de Hospital da Escola de 
Altos Estudos de Saúde Pública (Ehesp) da França, Alain Mourier, 
abriu o evento. Na ocasião, ele falou sobre “A Formação dos 
Diretores de Hospitais Públicos e Privados na França”. A palestra 
foi mediada pelo adido de Cooperação Técnica da Embaixada da 
França, Damien Gairin Calvo.
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Em seguida, foi a vez da CEO do Hospital Santa Marta, Luci 
Emídio. Ao palestrar sobre “Hospitais Privados: Saúde, Gestão 
e Negócio”, a gestora apresentou dados do hospital, discorreu 
sobre as certificações obtidas como atestado de excelência 
na gestão. O diretor de Recursos Humanos no Hospital Center 
University de Caen, na França, Erwann Paul, falou sobre “Deveres, 
Responsabilidades e Instrumentos de Planejamento do Diretor 
de Hospital Público na França”.

O diretor administrativo do Instituto Hospital de Base do Distrito 
Federal, General Pafiadache, falou sobre “Serviço Social Autônomo 
– Uma Nova Proposta de Gestão de Hospitais Públicos”. A partir 
de dados do hospital, ele mostrou como deve ser o olhar macro 
de um gestor da área e explicou que o papel do Instituto de Gestão 
Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) é semelhante 
ao de uma holding.

Ao final das palestras, o vice-coordenador da Comissão Especial, 
Marcelo Iwersen, moderou um painel de debate com todos os 
palestrantes para tirar as dúvidas dos participantes. O diretor de 
Fiscalização e Registro do CFA, Carlos Alberto Ferreira Júnior, 
esteve no evento representando o presidente do Conselho, 
Mauro Kreuz. O evento teve, ainda, a presença do conselheiro da 
Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França, Olivier da 
Silva; do diretor de Relações Internacionais e Eventos do CFA, 
Gilmar Camargo de Almeida; e da coordenadora da Comissão 
Especial de Estudos sobre Inserção dos Profissionais de 
Administração na Política de Saúde, Gracita Hortência dos 
Santos Barbosa.

O Colóquio Brasil-França de Gestão Hospitalar 
foi transmitido pelo CFAPlay. Para conferir o 
evento na íntegra, clique na imagem abaixo.
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Reunião discute agenda das 
MPEs para próximo anoCFA

Representantes do FPMPE se reuniram para 
avaliar ações e planejar projetos para 2020

O auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), em Brasília, sediou a segunda reunião 
plenária do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas 
(FPMPE). O evento aconteceu no dia 2 de outubro e contou com 
a presença de representantes das câmaras temáticas do Fórum, 
entre eles o vice-diretor de Formação Profissional do Conselho 
Federal de Administração (CFA) e coordenador do Comitê de 
Formação e Capacitação Empreendedora do Fórum, Mauro 
Leônidas.

A pauta da reunião debateu temas como a apresentação de 
resultados parciais de cada comitê temático, o lançamento da 
terceira edição da Semana Nacional de Crédito e a apresentação 
da nova estrutura do Fórum Permanente das MPEs. Também 
aconteceu a indicação de projetos prioritários da subsecretaria 
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do Fórum e as apresentações da Plataforma de Oportunidade-
MicroLegis e da Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento 
das MPEs.

Para o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio 
e Inovação do Ministério da Economia, Gustavo Ene, a linha 
de crédito pode ser uma poderosa ferramenta para alavancar 
as MPEs em seu desenvolvimento. “Para vermos as empresas 
crescerem, temos que produzir bons resultados e desenvolver 
um sistema de crédito, gerando um ciclo vitorioso de novos 
investimentos”, comentou.

Além disso, na reunião foi apresentada uma proposta de agenda 
para 2020. Mauro Leonidas avaliou com otimismo as iniciativas e 
propostas apresentadas durante o evento. “Creio que tem sido um 
período bastante produtivo. Mas, tenho certeza de que podemos 
fazer, ainda mais, para contribuir com o crescimento das MPEs, 
em termos de capacitação e multiplicadores de conhecimento”, 
avaliou o conselheiro do CFA.

O FPMPE é o espaço de interlocução entre o Governo Federal, 
as intuições nacionais de apoio e representatividade das 
Micro e Pequenas Empresas e os Fóruns Regionais das 
27 Unidades da Federação, tendo por finalidade orientar e 
assessorar a formulação e coordenação da política nacional de 
desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno 
porte, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação, 
sendo presidido e coordenado pela Secretaria Especial da 
Micro e Pequena Empresa do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços.
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XVI FIA movimenta 
capital tocantinenseCFA

Com tema “Liderança empreendedora”, evento promete 
fomentar a geração de novos negócios no estado

No início de outubro, Palmas (TO) recebeu profissionais de 
administração, gestores públicos e privados, estudantes e 
professores, empresários e empreendedores da América Latina 
no XVI Fórum Internacional de Administração (FIA). O evento, 
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), reuniu mais 
de mil pessoas para discutir “Liderança Empreendedora - Uma 
realidade necessária”.

A abertura do Fórum contou com a presença do vice-presidente 
da República, general Hamilton Mourão. A visita agitou a imprensa 
local e parou a capital mais jovem do país. Na palestra, muito 
elogiada pelos participantes e que durou pouco mais de uma 
hora, Mourão discorreu sobre história, economia e política. Ele 
também falou sobre assuntos internacionais como a relação e 
conflito entre os países.
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Liderança
O segundo dia do XVI FIA foi voltado para discutir liderança. Quem 
abriu a programação foi o administrador Omar Henneman com 
a palestra “O novo administrador liderando a nova economia”. 
Mas também passaram pelo palco do evento várias lideranças 
da América Latina e personalidades como Rubens Hannun, 
Miguel Trigo e Tonico Novaes.

Empreendedorismo
No último dia do XVI FIA, os participantes conferiram debates 
com renomados especialistas sobre empreendedorismo. 
A senadora Kátia Abreu falou da pujança do agronegócio na 
região do Matopiba e a co-fundadora do Sabin, Sandra Costa, 
falou da sua história a frente de uma das principais redes de 
medicina diagnóstica do país. O encerramento foi comandado 
pelo presidente do CFA, Mauro Kreuz. Ele apresentou palestra 
sobre o papel do administrador frente aos desafios do 
empreendedorismo.

Miguel Trigo Francisco Costa

Confira mais
Quer saber um pouco mais dos assuntos 
que foram abordados no XVI FIA? Acesse 
o IGTV do CFA e confira as pílulas 
que o CFAPlay preparou para você.

20 /73

https://www.instagram.com/tv/B3LPlavgZiX/
https://www.instagram.com/tv/B3LPan7Aq_p/


Rubens Hannun Anderson Colatto

Hamilton Mourão Tonico Novaes

Rogério Ramos Omar Hennemann

Cinthia Ribeiro
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Servidores de Porto Seguro 
conhecem o CFA-GesaeCFA

Município baiano assinou Acordo de Cooperação 
Técnica com o CFA para a utilização da ferramenta

Em setembro, a prefeitura de Porto Seguro (BA) recebeu o 
idealizador do Sistema CFA de Governança, Planejamento e 
Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos 
(CFA-Gesae), José Chaves, e o servidor do Conselho Federal de 
Administração (CFA), Ediberto Correia. O objetivo da visita foi 
dar continuidade a execução do acordo de cooperação técnica 
celebrado entre a autarquia e o município baiano para a utilização 
da ferramenta criada pelo Conselho.

O trabalho da equipe começou no dia 9 de setembro. Primeiramente, 
eles foram recebidos pela prefeita de Porto Seguro, Cláudia 
Oliveira. Na oportunidade, foram discutidos o funcionamento da 
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Porto 
Seguro (ARPS) e a licitação por concorrência pública, que dará 
origem a nova concessionária de serviços públicos de água e 
esgotos do município. Além disso, eles também conversaram 
sobre as próximas capacitações do Sistema CFA-Gesae a ser 
oferecida aos secretários e vereadores.

22 /73



Durante a semana, servidores municipais foram capacitados. 
Cada secretaria municipal enviou representantes para o 
treinamento. A proposta é torná-los aptos a utilizar o Gesae. 
Além disso, os servidores puderam tirar dúvidas sobre o 
funcionamento da ARPS, que será responsável por regular e 
fiscalizar a prestação dos serviços.

A capacitação aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores. 
Para o chefe de gabinete, Josemar Siquara, “a cooperação do 
CFA permitiu significativos avanços na gestão do saneamento 
de Porto Seguro”. Além disso, incentivou o uso do CFA-Gesae por 
todas as secretarias municipais como instrumento de gestão, 
fiscalização e controle.

A equipe do CFA participou, ainda, de reuniões com os diretores 
da ARPS. Conforme estabelecido na legislação do próprio 
município, o Sistema CFA-Gesae será utilizado pela Agência 
como ferramenta de mensuração e fiscalização da prestação 
dos serviços de água e esgotos.

MDR também mira em parceria - A diretora de Estudos e Projetos 
Estratégicos (CEPE) do Conselho Federal de Administração 
(CFA), Gracita Barbosa, foi recebida na Secretaria Nacional de 
Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 
A reunião aconteceu no dia 20 de setembro e, no encontro, foi 
discutida a formalização do Acordo de Cooperação Técnica entre 
a autarquia e o MDR para a utilização do CFA-Gesae.

“A assinatura de um acordo manterá a boa cooperação entre 
as instituições. Entretanto, o saneamento brasileiro quem será 
o grande beneficiado”, disse a conselheira ao reforçar outras 
parcerias públicas já assinadas com o Conselho.

O coordenador-geral de Planejamento e Regulação do MDR, 
Marcelo Lelis, se propôs analisar a formalização da cooperação 
e ressaltou que “ações como a do CFA, que buscam melhorar 
um setor tão complexo como o de saneamento, são sempre 
bem-vindas”.
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Encontro teve a participação dos presidentes dos 
CRAs e dos conselheiros federais do CFA

No dia 10 de setembro, o presidente do Conselho Federal de 
Administração (CFA), Mauro Kreuz, os 27 presidentes dos 
Conselhos Regionais de Administração (CRAs) e os conselheiros 
federais se reuniram, em Brasília, na Assembleia Conjunta de 
Presidentes do Sistema CFA/CRAs.

A reunião começou com a assinatura do convênio entre o CFA e o 
conjunto de 10 municípios para o treinamento e uso do Sistema 
CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de 
Serviços Municipais de Água e Esgotos (CFA-Gesae). O prefeito 
de Rio Verde de Mato Grosso (MS), Mário Kruger, participou 
deste momento.

Brasília recebe Assembleia 
Conjunta de PresidentesCFA
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Na sequência, os conselheiros e presidentes discutiram assuntos 
do Sistema CFA/CRAs. Foi decidido, por exemplo, que o CFA e os 
CRAs seguirão a manifestação do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), em não aceitar que profissionais que não sejam bacharéis 
em Administração nem tecnólogos sejam supervisores de 
estagiários de Administração, em razão de não terem condições 
técnicas de realizar tal atividade.

Outro assunto debatido foi a posição do Sistema CFA/CRAs em 
relação à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n.º 108. 
Segundo o presidente do CFA, Mauro Kreuz, o Sistema aposta 
no diálogo com o governo federal, mas atua de forma objetiva 
e focada nos meios legais. As ações visam defender os direitos 
dos administradores, bem como impedir instabilidade jurídica e 
social – pois, na prática, a PEC 108 pode fazer com que não haja 
mais fiscalização nas profissões.

O presidente também revelou que o Sistema CFA/CRAs tem 
trabalhado para a implantação de sistema informatizado que 
faça cruzamento de dados e descubra se uma pessoa pediu 
cancelamento do registro, ao alegar que não atuará mais na 
área, mas na verdade continua trabalhando em funções de 
administração. “A fiscalização aumentará substancialmente para 
que sejam resguardados os direitos daqueles que cumprem a lei 
e são registrados, conforme prevê a Lei n.º 4769. Não podemos 
deixar banalizar as atuações profissionais no Brasil”, concluiu.
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Data foi celebrada com sessões solenes na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal

A Administração completou, em 9 de setembro, 54 anos de 
regulamentação no Brasil. Para homenagear os profissionais 
de administração de todo o país, a Câmara dos Deputados e 
o Senado Federal realizaram sessões solenes. Além de reunir 
parlamentares, presidentes e conselheiros federais e regionais 
do Sistema CFA/CRAs, os eventos contaram com a participação 
de estudantes de Administração de diversas instituições de 
ensino superior de Brasília.

A sessão solene na Câmara dos Deputados foi proposta pelo 
deputado Hildo Rocha. O parlamentar não poupou elogios 
aos profissionais de administração. Segundo ele, a carreira 
de administrador é uma das mais importantes do Brasil. Ele, 
que também é administrador, diz conhecer o trabalho e o 
comprometimento dos administradores para a o crescimento e 
o progresso de toda a sociedade brasileira.

Homenagens no Legislativo 
marcam o Dia do Profissional 
de Administração

CFA
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Vários conselheiros e presidentes do Sistema CFA/CRAs foram 
à tribuna da Câmara para fazer suas homenagens e defender a 
profissão. Um dos assuntos mais citados na sessão solene foi 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n.º 108/2019. “Não 
podemos permitir que ela – a PEC – acabe com 33 profissões 
regulamentadas. Isso não pode avançar”, afirmou o presidente 
do CFA. Para o administrador, não há nenhuma organização, 
seja pública ou privada, que viva sem a administração. “Termino 
agradecendo ao meio milhão de profissionais de administração 
deste país pelos 54 anos da profissão”, disse.

No Senado Federal, a sessão foi requerida pelo senador 
Izalci Lucas. Em seu discurso, ele destacou a importância da 
administração para o progresso da sociedade. O parlamentar 
falou, ainda, que cabe a estes profissionais o papel de propulsionar 
o país a se tornar uma nação rica e bem gerenciada.
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Quem também prestigiou a homenagem aos profissionais de 
administração foi o senador Eduardo Gomes. Ele lembrou que 
os administradores foram fundamentais para a construção da 
capital mais nova do país, Palmas (TO), e falou da confiança 
que tem no Legislativo com relação a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) n.º 108/2019. “Confiamos, principalmente, no 
apoio do Conselho Federal de Administração para as melhorias e 
correções necessárias na PEC. Podem contar comigo”, garantiu 
o parlamentar.

O CFAPlay esteve nas sessões solenes. Quer conferir como foi? 
Clique na imagem abaixo.
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Para comemorar o Dia do Profissional de Administração, o 
Conselho Federal de Administração (CFA) produziu a série 
“Agentes de Transformação” para o CFAPlay. Ao todo, são cinco 
histórias de pessoas que, a partir da Administração, fizeram e 
ainda fazem diferença em seus contextos profissionais e na 
sociedade como um todo.

Participaram da série o administrador e ex-CEO da Renner, 
José Galló; o tecnólogo e perito, Everaldo Batista; o mestre 
em Administração, Antônio Carbonari Netto; a técnica em 
Administração, Monique Cardoso; e a administradora, Luci 
Emídio.

Para conferir, clique nas imagens abaixo e veja as histórias 
motivadoras desses profissionais que estão fazendo a diferença. 

Profissionais de administração 
que fazem a diferençaCFA

José Galló

Everaldo Batista
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Antônio Carbonari Netto

Monique Cardoso

Luci Emídio
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“Indígenas na Educação Superior” foi produzida 
em parceria com a Agência Rádio Web. O ganhador 

será revelado em novembro, no Rio de Janeiro 

A Rádio ADM, em parceria com a Agência Rádio Web, é uma 
das três finalistas do Prêmio Estácio de Jornalismo 2019 
com a série “Indígenas na Educação Superior”. Concorrendo 
na categoria “Rádio Nacional”, o veículo de comunicação do 
Conselho Federal de Administração (CFA) disputará a premiação 
com duas reportagens da Rádio Senado. Os vencedores serão 
divulgados no dia 21 de novembro, em evento que acontecerá 
no Rio de Janeiro.

A Estácio é considerada um dos mais conceituados grupo de 
Ensino Superior do país. A instituição realizada o prêmio desde 
2011 com a proposta de ampliar o debate sobre a educação 

Série de reportagens da Rádio 
ADM é finalista do Prêmio 
Estácio de Jornalismo 

CFA
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superior no Brasil. Na edição deste ano foram inscritos 470 
trabalhos entre veículos impressos, rádio, televisão e online. 
Destes, 24 se tornaram finalistas em nove categorias.

Educação indígena
Com cinco episódios, a série revela a importância do acesso 
ao conhecimento a partir das experiências dos estudantes e 
profissionais indígenas formados em universidades públicas 
do país.

Inspirada na história de Danila Feroye, indígena que deixou 
a comunidade para estudar Administração em Parintins, no 
Amazonas, e que tornou-se conhecida por meio de reportagem 
especial, produzida pelo CFAPlay – TV do CFA – a série traz 
outros personagens com preocupações semelhantes a de Danila 
e mostra a importância de políticas públicas sobre o tema.

A conquista de entrar em uma universidade pública, por exemplo, 
é carregada de desafios e responsabilidades, a começar pelas 
dificuldades de ingresso, pois a maioria dos estudantes vivem 
em aldeias, onde o ensino básico, muitas vezes, é precário.

Quando conseguem ingressar em uma universidade, esses 
estudantes abandonam suas comunidades com o sonho do 
regresso. Mas assumir o compromisso de devolver ao seu povo 
todo conhecimento adquirido na universidade tem um preço, 
inclusive, financeiro. Longe da família, da cultura e dos costumes, 
eles precisam lidar com outra realidade social que os torna 
dependentes de políticas e ações de incentivo à permanência 
de diferentes etnias nas IES. Nesta fusão entre universidades 
e comunidades indígenas, há, ainda, as barreiras linguísticas e 
culturais que, muitas vezes, geram preconceito e discriminação.

A série mostra, ainda, como a diversidade de etnias pode 
enriquecer o ambiente acadêmico com a presença dos estudantes 
indígenas que trazem contribuições a projetos, pesquisas e 
trabalhos científicos.  

Confira os detalhes dessa série especial produzida pela da Rádio 
ADM em soundcloud.com/cfaadm.
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Ações das 
Câmaras 
do CFA



STJ reafirma decisão do 
TRF-4: RH é campo privativo 
do Administrador

CFR

Funcionária de empresa do ramo industrial exercia ilegalmente 
a função de assessora de Recursos Humanos. Ela não é 
graduada em Administração e não tem registro no CRA

A fiscalização do Sistema Conselhos Federal e Regionais de 
Administração (CFA/CRAs) acaba de vencer mais uma batalha. 
Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o 
exercício profissional na área de recursos humanos é privativo 
do administrador com registro em Conselho Regional de 
Administração. A decisão da corte superior ratifica o veredito do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

Essa decisão é fruto do intenso trabalho fiscalizatório realizado pelo 
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-
RS), que autuou uma pessoa leiga em administração que exercia 
a função de assessora de Recursos Humanos em uma empresa 
do ramo industrial de forma ilegal. Na ação de fiscalização, ela foi 
notificada e multada por não ter o registro no CRA.

Alegando que exercia a função em uma empresa que não explora, 
sob qualquer forma, atividades privativas do Administrador, a 
autuada ofereceu embargos à execução fiscal da multa imposta 
no TRF-4. Entretanto, em apelação do CRA, ela perdeu a causa, 
pois o Tribunal entendeu que “a atividade básica da pessoa jurídica 
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para fins de registro no Conselho Regional de Administração 
não vincula as atividades de administrador exercidas pelos seus 
funcionários”.

A requerente foi à instância superior para recorrer da decisão do 
TRF. Em seu parecer, o ministro Sérgio Kukina julgou improcedente 
o recurso da funcionária. Segundo o que consta da decisão do 
TRF, “a atividade básica desenvolvida pela embargante é peculiar à 
área da administração, visto ser assessora de recursos humanos, 
atuando na coordenação de processos de recrutamento, 
seleção, acompanhamento, desenvolvimento e treinamento de 
pessoas na unidade de acordo com as diretrizes da empresa; 
estabelecendo e acompanhando benefícios oferecidos aos 
colaboradores tendo em vista a política da unidade; efetuando 
a manutenção na estrutura de cargos e salários por meio do 
acompanhamento das promoções, admissões e respectivas 
avaliações e enquadramentos”.

“A alteração das conclusões adotadas pela corte de origem (…), 
de que sua função seria desvinculada da área administrativa, 
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso 
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n.º 7/STJ”, 
categorizou o ministro do STJ.

Com base na Lei n.º 4.769 de 1965, o Tribunal Regional entendeu, 
por fim, que o cargo exercido pela profissional “já demonstra 
que a embargante tem função de chefia e que a área em que 
atua – recursos humanos – tem relação com a profissão do 
administrador de empresas”. Ou seja, para atuar na área de 
forma legal, ela precisaria ser formada em Administração e ter 
o registro no CRA, sendo tal entendimento corroborado com a 
decisão adotada na corte superior.

Mesmo sendo um caso particular, para o Sistema CFA/CRAs esta 
é uma importante conquista, pois a decisão do TRF4, endossada 
pelo STJ, servirá de referência para casos semelhantes.
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Cursos superiores na área 
da Administração são os 
mais procurados do país

CFP

De acordo com os dados do Censo da Educação 
Superior 2018 do MEC, mais de 1 milhão de estudantes 

estão matriculados em cursos superiores de 
tecnologia e de bacharelado em Administração

O Ministério da Educação divulgou, em setembro, os dados 
do Censo da Educação Superior 2018. De acordo com o 
levantamento, os cursos da área da administração são os que 
concentram o maior número de alunos: nos Cursos Superiores 
de Tecnologia em Gestão (CST) são 666.054 matriculados; 
enquanto o curso de bacharelado em Administração tem 
703.254 estudantes.

O estudo comprovou que o número de matrículas na graduação 
aumenta e, pela primeira vez, as matrículas no ensino EAD 
superaram o número de matrículas no ensino presencial. No 
contexto geral do Censo, em 2018 foram ofertadas 7,1 milhões 
de vagas nos cursos de educação a distância e 6,3 milhões em 
cursos presenciais.
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Qualidade preocupa
Para o presidente do Conselho Federal de Administração 
(CFA), Mauro Kreuz, os cursos na área da Administração são, 
historicamente, os mais procurados. Isso, segundo ele, demonstra 
que trata-se de uma área atrativa e importante. No entanto, ele 
chama atenção para a evasão. “Isso é uma anomalia que precisa 
ser investigada para conter o crescimento do problema”, diz.

Mauro também comenta a questão qualitativa dos cursos. 
Apesar de ser a área com maior procura e maior oferta de vagas, 
ele explica que, na média, a qualidade desses cursos é baixa. 
“Existem ilhas de excelência, que servem de exemplo, mas 
são poucas. Na média, a qualidade formativa dos egressos é 
preocupante”, ressalta o presidente.

A baixa qualidade é refletida no mercado de trabalho. Segundo 
dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, de cada dez demandas de trabalho, 
sete são da área da Administração. Mauro cita, ainda, um 
levantamento feito pelo Blog de Stephen Kanitz. O estudo, 
segundo ele, revelou que, das 17 ocupações mais demandadas 
pelo mercado, 12 são em administração e três em tecnologia 
da Informação. Contudo, as vagas não são preenchidas. “Tem 
muitos candidatos, mas eles não apresentam as competências 
profissionais em administração que o mercado requer”, alerta.

Formação generalista
Por ser um curso generalista, a Administração atrai cada vez mais 
estudantes. Além disso, a carreira oferece muitas oportunidades. 
Segundo levantamento feito em 2018 pela Exame, a Administração 
está entre as 10 áreas com maior empregabilidade no Brasil.

Para Mauro, a formação tem que ser “generalista, sólida e que 
proporcione uma visão holística, analítica, crítica e integrada de 
mundo e de organizações”. 
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REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO
ANO 30 Nº 131 JULHO-AGOSTO 2019

CHOQUE
de

GERAÇÕES
Millennials, Baby Boomers, X e Z. Quem são os profissionais 

que fazem hoje o mercado de trabalho no mundo

Choque de gerações é 
tema da RBA 131CDI

Colaboradores com idades e comportamentos 
diferentes podem gerar conflitos nas organizações, 
mas especialistas ressaltam que a convivência pode 
ser proveitosa se houver respeito e gestão assertiva

O mundo passa por constantes transformações e essas 
mudanças impactam, diretamente, o comportamento dos 
colaboradores no ambiente de trabalho. Mas, a convivência entre 
pessoas de diferentes gerações, se mal gerida, pode causar 
muitos problemas nas organizações. Este assunto é o destaque 
da edição 131 da Revista Brasileira de Administração (RBA).

9
77

15
17

20
00

09
00

13
1

Conselho Federal de Administração

REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃOANO 30 Nº 131 JULHO-AGOSTO 2019

CHOQUE
de

GERAÇÕES
Millennials, Baby Boomers, X e Z. Quem são os profissionais que fazem hoje o mercado de trabalho no mundo

42 /73



A publicação ouviu vários especialistas para entender o 
comportamento das gerações Baby Boomers, X, Y e Z. O conflito 
entre eles é responsável por uma perda de 12% na produtividade 
e, para acabar com este problema, eles ensinam que é preciso 
promover o diálogo e o respeito às diferenças.

Gestão esportiva também foi um dos temas tratados na Revista. 
A reportagem especial traz mais detalhes do setor que, aos 
poucos, ganha mais força no Brasil. O país é vocacionado para o 
esporte, mas carente de profissionalização na área do esporte.

O entrevistado desta edição foi com o presidente da Academia 
Cearense de Administração (Acad), João Alves de Melo. Na 
oportunidade, o administrador falou sobre sua carreira e da 
administração pública. Para ele, falta formação do gestor para 
o Brasil chegar a um nível alto de excelência na Administração. 
“Gestores com formação, com visão do tamanho do futuro, e 
direcionamento do esforço para aquilo. Então, nós não temos 
esse tipo de profissional na gestão pública”, disse o entrevistado 
da RBA 131.

Para ler a RBA 131 na íntegra, clique aqui.
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Enbra e Fogesp: confira 
os eventos voltados a 
profissão em 2020

CRIE

O ano de 2020 já está chegando e os profissionais e estudantes 
de Administração já podem contar com grandes eventos 
voltados a área. A agenda do próximo ano já conta com o 
Fórum de Gestão Pública (Fogesp) e o Encontro Brasileiro de 
Administração (Enbra), que vão acontecer em Belo Horizonte 
(MG) e Salvador (BA), respectivamente.

Os projetos são realizados pela Câmara de Relações 
Internacionais e Eventos (CRIE) do Conselho Federal de 
Administração (CFA) e pelos Conselhos Regionais de 
Administração de Minas Gerais e da Bahia (CRA-MG / CRA-
BA). A segunda edição do Fogesp já tem data para acontecer 
e será realizada nos dias 7 e 8 de maio.

Em julho do ano passado, o Fórum aconteceu em Brasília 
(DF) e discutiu a gestão do Estado na perspectiva de superar 
as contingências do presente para construir uma plataforma 
para o futuro. Entre os palestrantes, estiveram no evento o 
filósofo francês, Gilles Lipovetsky, e o cientista político belga, 
Geert Bouckaert.

44 /73



XXVII Enbra
O vigésimo sétimo Enbra acontecerá entre os dias 12 e 14 de 
outubro e promete trazer palestrantes renomados na discussão 
dos assuntos relacionados à profissão e ao Sistema CFA/CRAs. 
Nesta edição, o evento será realizado pela autarquia e pelo CRA 
da Bahia.

O último Encontro foi realizado em agosto do ano passado (6, 7 
e 8), em parceria firmada entre o Conselho Federal e o Regional 
do Rio de Janeiro (CFA e CRA-RJ). Na ocasião, os debates 
foram voltados a atuação do profissional de Administração e a 
reinvenção imposta pela atual 4ª Revolução Industrial.

Além deles, também será realizado, no próximo ano, o Encontro 
Regional dos Profissionais de Administração, com data prevista 
para março e junho. Mais informações sobre todos os eventos, 
programação e inscrições, você poderá conferir em breve no site 
da autarquia.



CFA lança Anais 
do FogespCGP

Evento aconteceu na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal. Publicação já está disponível no site do CFA

No mês do profissional de Administração, o Conselho Federal 
de Administração (CFA), por meio da Câmara de Gestão Pública 
(CGP), entregou para a sociedade os “Anais do Fogesp”. O 
lançamento aconteceu no dia 9 de setembro, na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, em Brasília (DF), após as 
sessões solenes que ambas as casas legislativas realizaram 
para homenagear os profissionais de Administração.

A publicação que reúne todo conteúdo apresentado no Fórum 
CFA de Gestão Pública (Fogesp). O evento aconteceu em Brasília, 
de 6 a 8 de junho do ano passado. Com o tema “Estratégias 
transformadoras nas relações entre sociedade e o Estado”, 
o Fórum reuniu especialistas renomados para discutir temas 
ligados à gestão pública.
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Para o diretor de Gestão Pública do CFA, Fábio Macêdo, o evento 
ofereceu uma contribuição significativa sobre o assunto. “Atento 
aos anseios da sociedade, os temas discutidos no evento 
foram sintetizados neste livro: Anais do Fogesp. Esta grande 
contribuição do CFA poderá auxiliar deputados e senadores em 
suas respectivas casas legislativas”, disse Macêdo.

Além de Fábio, o lançamento contou com a presença do 
presidente do CFA, Mauro Kreuz; do senador Izalci Lucas; e dos 
deputados federais Hildo Rocha e Heli Dias Borges. A publicação 
está disponível para download no site do CFA. 

Clique aqui e confira.
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Ensino da Administração 
precisa de mudançasCEPE

No Debate Qualificado realizado pelo CFA, o professor 
Antônio Freitas falou da necessidade de criar 
novas DCNs para os cursos de administração

O pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação da Fundação 
Getulio Vargas, Antônio de Araújo Freitas Júnior, participou 
do Debate Qualificado promovido pelo Conselho Federal de 
Administração (CFA) no dia 24 de outubro. No evento, ele falou 
sobre “As tendências da educação superior e sua avaliação”.

Freitas iniciou sua apresentação falando da grandiosidade do 
Brasil. Segundo ele, por ser um país continental, não é adequado 
usar a mesma métrica para avaliar as Instituições de Ensino 
Superior (IES). Para exemplificar, o professor citou realidades de 
São Paulo e do Norte brasileiro. “A Universidade de São Paulo e a 
FGV não terão muito trabalho para alcançar notas de excelência, 
mas aquelas IES que ficam em regiões com realidades mais 
duras terão mais dificuldades em obter reconhecimento”, disse.

Para sanar essas disparidades, ele explica que é preciso 
reconhecer as diferenças. “Não dá para ser isonômico e tratar os 
diferentes como se eles fossem iguais”, criticou o professor.
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Atualmente, o Ministério da Educação (MEC) trabalha com o 
modelo unidimensional, mas estuda a implementação de um 
sistema multidimensional, no qual será utilizado um conjunto de 
informações para medir a qualidade do ensino.

A evasão escolar também foi abordada na palestra. Enquanto 
nos países desenvolvidos cerca de 70% dos jovens estão no 
ensino superior, no Brasil esse índice cai para 18%. “Não podemos 
deixar nenhum aluno sem acesso ao ensino. Isso é uma questão 
de justiça social”, alertou Freitas, ressaltando que o problema da 
educação no Brasil não é falta de recurso, mas, sim, de gestão.

Novas DCNs para Administração
O ponto alto do Debate Qualificado foi a discussão sobre a 
necessidade de criar novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) para o curso de Administração. Esse trabalho é feito 
pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), órgão de Estado que não está vinculado a 
nenhum governo. Mas, de acordo com o palestrante, as novas 
DCNs precisam ser construídas em parceria com o CFA.

“As DCNs são um vetor normativo, um referencial não obrigatório, 
mas que estará comprometido com a relevância do ensino e a 
realidade regional”, explicou. 

Para estar adequada às necessidades do mercado, as futuras 
diretrizes precisam pensar no domínio de tecnologias. Segundo 
o palestrante, essa é uma realidade que precisa permear todo o 
curso de Administração.

Desafios a superar
No Brasil, mais de 80% das IES são particulares. O professor conta 
que essa realidade não tem como mudar, pois “o Estado, não tem 
recursos para gerir mais de três mil instituições públicas”.

Por outro lado, ele fala que é preciso garantir o acesso universal 
ao ensino superior. O contrário disso é “ferir a Constituição 
Federal”. “A educação é dever do Estado. Tem que ter recurso 
para aqueles que não têm como pagar”, comentou Freitas.
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Ele reforçou que o problema do Brasil é falta de administração 
eficaz. Para se ter ideia, ele citou o caso do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), que gasta, por ano, cerca 
de R$ 70 bilhões com livros para a educação básica. Esse material 
é descartado após o período letivo, o que obriga a autarquia a 
abrir novas licitações a cada ano.

Em países desenvolvidos, os alunos utilizam tablets e acessam 
livros digitais e essas obras são atualizada continuamente, 
evitando a necessidade de novas compras. “Comprar livro para 
jogar fora é burrice. Se houvesse gestão, o dinheiro poderia 
ser usado para compra de tablets e, além de acessar conteúdo 
atualizado com frequência, o aluno ainda é inserido no mundo 
digital”, comentou Freitas.

Futuro é multidisciplinar
As novas DCNs precisam pensar em explorar novos conteúdos. 
“A Ciência de Dados, por exemplo, tem mais de administração 
que podemos imaginar”, reforça o palestrante.

Outra realidade é a força do ensino a distância. Para Freitas, 
trata-se do “ensino mediado por tecnologia”. Em outros países, 
ele comentou que já é comum cursos por meio de streaming, 
serviço que usa tecnologia para exibir vídeos em tempo real. 
Plataformas como a Netflix já utilizam essa tecnologia. Essa 
realidade, na educação, permitirá que pessoas do interior tenham 
aulas com professores renomados.

Por fim, o palestrante falou que, aos poucos, muitas atividades 
serão substituídas por máquinas. Mas, antes de apavorar o 
público, ele lembrou que empatia, resiliência, colaboração e 
tolerância são habilidades humanas que não serão supridas e 
que é preciso supervalorizar essas competências nas escolas.

“Não vamos fazer a diferença na Administração com o mesmo 
curso de 20 anos atrás e querer que o aluno seja competitivo. 
O que prevalecerá, no final, são as habilidade e competências 
pessoais”, disse.
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Ao final da palestra, Antônio Freitas respondeu questionamentos 
do plenário do CFA. O Debate Qualificado é coordenado pela 
Câmara de Estudos e Projetos Estratégicos (CEPE) e visa 
promover a discussão de temas de grande repercussão social 
e o compartilhamento de conhecimento na área da ciência da 
Administração.

O evento foi transmitido pelo CFAPlay. 
Para conferi-lo na íntegra, clique aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=_HrWUYcDQaI


Tudo 
sobre os 
Conselhos 
Regionais



Em março de 2019, o Conselho Regional de Administração do Acre 
(CRA-AC) recebeu aprovação no Programa de Desenvolvimento 
dos Regionais (Proder) para apoio financeiro da obra de 
reforma da nova sede do Regional, aquisição de mobiliário e 
condicionadores de ar.

A reforma tem o propósito de melhorar o ambiente de trabalho, 
proporcionando maior conforto aos colaboradores do Regional, 
bem como otimizar o atendimento aos profissionais de 
administração, conselheiros, estudantes e sociedade em geral.

A inauguração está prevista para o dia 
9 de dezembro, ocasião em que se fará 
presente o presidente do CFA, Mauro Kreuz, 
juntamente com o conselheiro federal pelo 
Acre, Fábio Mendes Macêdo; a presidente 
do CRA-AC, Ana Cristina Araújo; além de 
conselheiros, colaboradores e demais 
profissionais da administração.

Fonte: CRA-AC

Nova sede do CRA-AC será 
inaugurada em dezembroCRA•AC
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ADM Mandaver 
ArapiracaCRA•AL

O Conselho Regional de Administração de Alagoas (CRA-AL) 
promoveu, no dia 17 de setembro, em Arapiraca, a segunda 
edição do “ADM Mandaver”. Com a temática, Empreendedorismo 
e Liderança, o objetivo é fomentar o diálogo, a parceria e a troca 
de experiências positivas na cidade e na região do agreste, além 
de comemorar a passagem do Dia do Administrador. O evento 
aconteceu no Planetário e Casa da Ciência de Arapiraca e reuniu 
cerca de 230 pessoas na plateia, entre elas, administradores, 
empreendedores, empresários e estudantes, que ouviram 
atentamente tudo o que foi compartilhado pelos palestrantes.

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 segunda 
edição do nosso 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 do CRA-AL”, afirmou a presidente. “Temos 
uma demanda muito boa na região, sem esquecer do crescimento 
econômico e do potencial dos profissionais da Administração 
que atuam no Agreste”, destacou.
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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. O evento 
teve um painel que apresentou o tema “Empreendedorismo 
Social” e contou com a presença de empreendedores da região 
como: Lucas Paiva e Nathanael Lucas, além de, Tiago Mochileiro 
e Manoel Pinto. Já as indústrias alagoanas Popular Alimentos, 
Grupo Coringa e Grupo Jota Pinto participaram do painel mediado 
por Luana Tavares, diretora do Centro de Liderança Pública (CLP) 
de São Paulo, e mostraram quais os desafios que o setor enfrenta, 
tanto para manter o ritmo de crescimento, quanto para encarar a 
situação econômica do país.

Por fim, Luana Tavares compartilhou com o público sobre o trabalho 
da CLP, mostrou o ranking de competitividade entre os estados 
mostrando a colocação de Alagoas e falou sobre Liderança em 
uma palestra muito interativa e de muito conhecimento.

O evento tem cunho social e os valores das inscrições foram 
revertidos para os trabalhos da ONG MANDAVER.

Fonte: CRA-AL
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CRA-AM atuante também 
no interior do EstadoCRA•AM

O Município de Manacapuru recebeu, no dia 17 de outubro, 
a segunda Edição do Programa CRA Itinerante 

A delegação do Conselho Regional de Administração do 
Amazonas (CRA-AM), formada pelos conselheiros Inácio 
Guedes Borges (presidente), Nelson Aniceto (vice-presidente), 
José Carlos Colares (conselheiro federal) e Jorge Brasil 
(diretor Administrativo Financeiro do CRA-AM), participou de 
uma programação acadêmica/científica para estudantes e 
profissionais de Administração do município.

Nelson Aniceto ministrou a palestra “Conheça o Seu Conselho, 
Ame sua Profissão”, que aconteceu no auditório da Faculdade 
Fametro, enfatizando a importância do Registro Profissional 
e o funcionamento do Sistema CFA/CRAs. Após a explanação, 
os demais conselheiros participaram de uma bate-papo com o 
público presente.
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Nesta edição do Itinerante, o presidente do CRA-AM, Inácio 
Guedes Borges, apresentou o Programa Centelha, coordenado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (FAPEAM), 
que  incentiva o empreendedorismo inovador e visa à criação 
de empreendimentos de sucesso. Para Inácio, a parceria é 
importante porque o Conselho apoia a pesquisa, a inovação e o 
empreendedorismo. “Precisamos capacitar nossos profissionais 
para empreender, ser o dono do seu próprio negócio. Ser 
empregador e não empregado, contribuindo, assim, com o 
desenvolvimento de nossa região”, finalizou o presidente.

Em Manacapuru, o CRA-AM contou com o apoio da Faculdade 
Fametro que cedeu o espaço e, também, coordenou a divulgação 
e a inscrição nas palestras.

Itacoatiara - Representação a todo vapor
O CRA-AM está a todo vapor para a inauguração de sua 
Representação em Itacoatiara, prevista para novembro. As 
administradoras Karen Trovão e Cândida Alcântara foram 
selecionadas para coordenar a Representação no município e já 
estão trabalhando na estruturação da equipe de estagiários que 
atenderá os profissionais e acadêmicos da localidade.  

A Representação funcionará no Pac de Itacoatiara e, também, 
atenderá aos municípios de São Sebastião do Uatumã, Itapiranga, 
Urucurituba e Silves.

Fonte: CRA-AM
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Prefeitos participam de 
Workshop de Gestão PúblicaCRA•AP

Prefeitos, secretários municipais e assessores dos municípios 
amapaenses participaram do Workshop sobre Gestão Pública, 
ocorrido na manhã desta quarta-feira (25), no auditório do 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá. O evento foi realizado 
pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e pelo Conselho 
Regional de Administração do Amapá (CRA-AP) e teve a 
participação do presidente do TCE, conselheiro Michel Harb; a 
deputada estadual e administradora Aldilene Souza; a prefeita 
de Oiapoque, Maria Orlanda, que representou a Associação dos 
Municípios; o prefeito de Porto Grande, José Bessa; o prefeito 
de Vitória do Jari, Dielson Souza; a presidente da Câmara 
de Vereadores do município de Santana, professora Helena; 
e o secretário de Administração do município de Macapá, 
administrador Michel Miranda.

A presidente do CRA-AP, Herlígenas Araújo, fez a abertura do 
evento, agradeceu a parceria com a Ameap e TCE e disse estar 
muito feliz com a realização do workshop em Macapá, uma vez 
que “nos dá a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento 
dos municípios e significa mais uma entrega do sistema CFA/
CRAs à sociedade amapaense”.

O presidente do TCE, em seu discurso, parabenizou o Sistema 
CFA/CRAs pela excelente ferramenta de gestão e pediu à equipe 
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de auditores que conheçam a fundo o IGM-CFA para utilizar 
nas avaliações de desempenho e posterior orientação aos 
municípios. “A parceria CRA e TCE é salutar para que possamos 
elevar o nível da qualidade da gestão pública no sentido de 
orientar os gestores sobre as boas práticas de gestão dos 
recursos públicos”, declarou Harb.

O diretor da Câmara de Gestão Pública do CFA, administrador Fábio 
Macêdo, fez apresentação da ferramenta IGM-CFA e demonstrou 
o ranking com os índices dos municípios amapaenses, nas 
dimensões finanças, gestão e desempenho.

O IGM-CFA foi elaborado com base em dados de instituições 
como o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), 
o Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (DATASUS), o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud) e a Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) e contempla áreas como saúde, educação, gestão fiscal, 
habitação, recursos humanos, violência e transparência.

A principal característica do IGM-CFA é permitir visão ampliada 
sobre dimensões de governança pública, em especial para os 
âmbitos fiscais, de gestão e desempenho. Ele ainda contém um 
conjunto de metas a serem atingidas pelo município, detalhados 
na metodologia adotada para o cálculo do índice.

Segundo Fábio Macêdo, com o IGM-CFA é possível comparar 
o desempenho de municípios observando suas diferentes 
realidades, uma vez que a ferramenta permite classificar as 
cidades por diferentes aspectos, como renda per capita e 
população. “Ficou mais fácil comparar os iguais com os iguais e 
os diferentes com os diferentes. Isso permitiu um tratamento e 
uma análise mais justa”, explicou.

Para o vice-presidente de Relações Institucionais do CRA-AP, Thiago 
de Paula, a ferramenta será um norteador de políticas públicas e 
fornecerá informações estratégicas para decisões dos gestores 
municipais no sentido de melhorar o desempenho da gestão.

Fonte: CRA-AP
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Workshop de Gestão Pública 
tem resultado positivoCRA•MG

Nos dias 7 e 8 de outubro, o Conselho Regional de Administração 
de Minas Gerais (CRA-MG) e o Conselho Federal de Administração 
(CFA) realizaram o Workshop de Gestão Pública – Capacitando 
Profissionais de Administração para Desenvolvimento do Setor 
Público. O evento foi dividido em duas etapas.

No primeiro dia, o Workshop capacitou profissionais de 
Administração a atuarem na gestão pública, utilizando o Índice 
CFA de Governança Municipal (IGM-CFA), ferramenta do CFA 
que auxilia o gestor municipal a entender e realizar diagnósticos 
em diversas áreas do seu município. Mais de 40 profissionais 
participaram do treinamento ministrado pelo diretor da Câmara de 
Gestão Pública do CFA, Fábio Macêdo. Eles serão multiplicadores 
da ferramenta no estado. Para Jeane Alves de Souza, tecnóloga 
em Gestão Pública, o treinamento foi bastante significativo. “O 
curso possibilitou ver como a gente, enquanto profissional, deve 
trabalhar, deve se comportar, diante dos índices apresentados”.

Já no dia 8, o evento foi aberto ao público, composto por gestores 
públicos de diferentes cidades de Minas Gerais. Os presentes 
conheceram o IGM e assistiram a painel com importantes 
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entidades, que debateram sobre temas como Contas e Controle, 
Reforma da Previdência, Ética e Participação Social. Belarmino 
Leite, prefeito de São Sebastião do Oeste, garantiu que usará 
o Índice em sua gestão. “A ferramenta é interessante para dar 
um alerta a nós prefeitos, para sabermos onde precisa de mais 
investimento”, afirmou.

O índice da cidade de Córrego Fundo foi utilizado durante a 
apresentação como demonstrativo da ferramenta e a prefeita 
Érica Leão não se surpreendeu com o resultado da Educação, 
elogiada pelo diretor do CFA. Já quanto à Saúde, percebeu 
novidades. “Inicialmente, não foi surpresa com relação à 
Educação, só que em Saúde, o comparativo nos deixou um 
pouco surpresos. Eu vi que o nosso investimento é muito acima 
do que o investimento de outras cidades da região”. A prefeita 
ainda falou a respeito da utilização da ferramenta. “(O IGM) 
contribui muito, porque a gente pode ter um feedback se o que 
a gente está realizando está sendo efetivo e para que possamos 
melhorar ainda mais”, concluiu.

Parceria - Durante o Workshop, o presidente do CRA-MG, Jehu 
de Aguilar, e o presidente do Instituto de Defesa da Cidadania 
e da Transparência (IDCT), Gustavo Nassif, assinaram termo 
de colaboração e cooperação técnica e operacional entre as 
entidades, com o intuito de somar esforços para desenvolver a 
gestão pública, fortalecendo e capacitando os profissionais de 
Administração.

Fonte: CRA-MG
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CRA-MS leva curso de RT e 
workshop de gestão pública 
IGM 2.0 ao interior

CRA•MS

Ser responsável técnico e dominar a ferramenta do Índice 
de Governança Municipal são duas das oportunidades que o 
Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul 
(CRA-MS) oferece ao interior do Estado.

Nos meses de outubro e novembro, o CRA-MS, com apoio do 
CFA, levou o curso de Responsabilidade Técnica e o Workshop 
de Gestão Pública – Índice de Governança Municipal (IGM) à 
Paranaíba, Corumbá e Três Lagoas.

A iniciativa é uma demanda das regiões, e beneficiou os 
profissionais inscritos no conselho. “Os profissionais estão 
sendo contemplados com mais essas atividades do CRA, 
que nos últimos anos, vem atuando fortemente no interior. Os 
treinamentos foram destinados aos profissionais devidamente 
registrados no conselho, porém, quem ainda não tinha o registro, 
foi oferecido todo o suporte para fazer”, afirma o diretor de 
Fiscalização e Registro do CRA-MS, Adm. Alex Sandre Rodrigo 
Pereira Cazelli, que é coordenador dos trabalhos de gestão 
pública no conselho.
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O curso de RT ensina detalhes que os profissionais 
de administração precisam se atentar para assumir a 
responsabilidade técnica das empresas. Quando o profissional 
domina o conhecimento do que é ser um RT, as oportunidades 
ampliam no campo da administração.

Já a ferramenta Índice de Governança Municipal (IGM), mostra 
os detalhes de como é navegar nos dados dos municípios. O 
IGM 2.0 consiste em uma métrica da governança pública a partir 
de três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho.

O conhecimento do IGM é muito utilizado por gestores 
municipais, pois ajudar os gestores dos municípios a visualizar 
as necessidades e/ou boas práticas de sua região. Na iniciativa 
privada, pode orientar o setor em suas ações voltadas para o 
desenvolvimento, incluindo alocação de recursos e público-alvo 
de suas atividades.

Saiba mais:
(67) 3316-0300 ou registro@crams.org.br.

Fonte: CRA-MS
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Sessão solene na Câmara 
Municipal homenageia 
administradores

CRA•PI

O Conselho Regional de Administração do Piauí (CRA-PI) 
participou, no dia 9 de setembro, de sessão solene em homenagem 
aos profissionais de administração do Piauí, realizada na Câmara 
Municipal de Teresina, por meio de proposição do administrador 
e vereador Ricardo Bandeira. O evento contou com a participação 
de parlamentares, administradores, acadêmicos e membros do 
CRA-PI.

Durante o discurso, o proponente da sessão, vereador Ricardo 
Bandeira, externou sua satisfação em propor a homenagem aos 
administradores. “É com muita alegria que propus essa sessão 
solene para os vereadores de Teresina aprovarem e fazerem 
esse reconhecimento ao CRA-PI e a toda sua diretoria por esse 
belo trabalho que vem desempenhando em Teresina. Aproveito 
o momento para parabenizar todos os administradores de 
Teresina”, destaca.

A vice-presidente do CRA-PI, Átila Letícia, que discursou em 
nome de todos os representantes do Conselho, enfatizou o 
compromisso do CRA-PI em fiscalizar, promover e valorizar a 
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ciência da administração dentro e fora das organizações. “O 
Conselho tem o compromisso de fiscalizar, valorizar a ciência da 
Administração e, também, de promover a realização de cursos 
de capacitação, seminários, fóruns de gestão, entre outras 
atividades e eventos”, conclui.

Para Yolete Dourado, gestora do Instituto Dourado, sua 
participação no evento foi importante por poder ouvir e contribuir 
com a valorização do administrador que precisa trabalhar com 
ética e controle emocional. “A nossa sociedade de organizações 
precisam de líderes que estejam a frente e que estejam pautadas 
com a ética para cada vez mais difundirmos esse profissional. 
Precisamos de colaboradores de alto desempenho, mas só 
conseguiremos se nós equilibramos emocionalmente a nossa 
gente”, afirma.

Este ano, a profissão completa 54 anos de regulamentação no 
Brasil. Em constante crescimento, somente no Piauí cerca de 70 
instituições de ensino ofertam o curso superior de administração. 
Presente também na sessão solene, o presidente do CRA-PI, 
Roberthy Barbosa, pontuou o trabalho do Conselho em valorizar 
ainda mais a categoria. “CRA-PI está buscando espaço na gestão 
pública, seja ela na esfera federal, estadual ou municipal, para 
inserir o profissional de administração para que ele participe com 
visão técnica buscando a eficiência da administração pública no 
estado do Piauí”, finalizou o presidente.

Fonte: CRA-PI
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MPEs: Capacitação 
para consultores ganha 
relevância nacional

CRA•PR

Mais de 300 Administradores de seis cidades do 
Paraná foram selecionados e participarão de rede 
nacional de prestação de serviços de consultoria 

Outubro marcou o início das aulas do Programa de Capacitação 
e de Formação de Multiplicadores de Conhecimento em Micro e 
Pequenas Empresas em Curitiba, Londrina e Maringá. Centenas 
de administradores se inscreveram para a seleção e cerca de 
50 profissionais por cidade foram escolhidos para receber a 
formação de forma gratuita. Em outras três cidades, Guarapuava, 
Pato Branco e Cascavel as inscrições já foram encerradas e as 
aulas iniciam-se no mês de novembro. 

De acordo com o Sebrae, o Brasil tem cerca de 13 milhões de 
micro e pequenas empresas e elas já são as principais geradoras 
de riqueza no país, respondendo por 53,4% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do comércio. Na indústria e no setor de serviços, 
a participação delas também é relevante, 22,5% e 36,3%, 
respectivamente. 
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A relevância das PMEs para a economia brasileira faz com que 
a capacitação de seus gestores seja imprescindível. “Com esta 
iniciativa buscamos estimular a empregabilidade, o conhecimento 
e a qualificação”, afirma Roselis Mazzuchetti, delegada da 
Seccional de Paranaguá e diretora de Formação Profissional. As 
aulas são divididas entre módulos a distância (EAD) e presenciais, 
e acontecerão ao longo de seis meses, totalizando 120 horas. 

Rede de Consultores favorece empregabilidade 
Os consultores que concluírem com sucesso a capacitação 
farão parte da Rede Nacional de Consultores Capacitados em 
MPEs, que visa ampliar a empregabilidade dos administradores. 
Recentemente o CFA estabeleceu uma parceria com a Caixa 
Econômica Federal para aplicar o conhecimento dos consultores 
em micro e pequenas empresas clientes da CEF. 

Para o vice-diretor da Câmara de Formação Profissional do CFA, 
Mauro Leonidas, “a partir dessa parceria, todos os profissionais 
já formados pelo Programa de Capacitação em MPEs do CFA 
e os capacitados nos programas de oferta de crédito aos 
microempreendedores oferecidos pelo banco – poderão prestar 
orientações sobre técnicas de gestão voltadas às micro e 
pequenas empresas”, afirmou.

Fonte: CRA-PR 
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CRA-RJ também é 
responsabilidade socialCRA•RJ

A questão da responsabilidade social é uma das vertentes que 
pontuam a gestão da atual diretoria do Conselho Regional de 
Administração do Rio de Janeiro e, por isso, algumas campanhas 
vêm se destacando no trabalho da instituição.

De acordo com o presidente do CRA-RJ, Adm. Wallace Vieira, 
é importante que o mundo empresarial tenha consciência dos 
seus deveres perante à sociedade.

“O mundo é carente de humanidades, de humanismo, e a questão 
social carece como um todo no nosso país. Desta forma, o CRA-RJ 
deve estar de corpo e alma nessas considerações associadas ao 
déficit social e à ambiência em que estamos inseridos”, afirmou 
o presidente, lembrando ainda que o Conselho é signatário do 
Pacto Global da ONU desde 2012.

No mês de setembro, foi iniciada a campanha ADM Solidária, 
que visa arrecadar alimentos não perecíveis nos eventos na 
sede, que serão entregues a instituições filantrópicas. Somente 
no primeiro mês, dezenas de quilos já foram doados pelos 
espectadores das palestras.
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Ainda no mês do profissional da Administração, o CRA-RJ realizou 
ações que visavam o entendimento sobre o ‘Setembro Amarelo’, 
campanha de prevenção ao suicídio. Foram realizadas entrevistas 
com especialistas no assunto, principalmente no que tange ao 
suicídio nas organizações, além de terem sido disponibilizados 
livros específicos sobre o tema na biblioteca virtual hospedada 
no site principal da instituição.

Em outubro, é a vez da campanha ‘Outubro Rosa’, também com 
entrevistas, matérias exclusivas e material de divulgação sobre 
a importância da mamografia e das empresas estimularem a 
saúde de seus funcionários.

Para novembro, será a vez de trabalhar o ‘Novembro Azul’, 
campanha de prevenção ao câncer de próstata. E em dezembro, 
será o mês de conscientização sobre a Aids.

Enfim, é o CRA-RJ mostrando que uma entidade de classe pode 
fazer muito mais pela sociedade que está inserida, sendo também 
fonte de informação e referência para assuntos abrangentes 
e que interferem diretamente na vida das pessoas físicas ou 
jurídicas ligadas à Administração e de toda população.

Fonte: CRA-RJ
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CRA-RN realiza I Congresso 
de Profissionais de 
Administração do RN 

CRA•RN

O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, 
em conjunto com a Universidade Federal do RN, realizou o I 
Congresso de Profissionais de Administração do RN, nos últimos 
dias 16, 17 e 18 de outubro.

A abertura aconteceu no dia 16, tendo como palestrantes o 
presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Kreuz, 
o especialista em Psicologia Organizacional e Mestre em Ciência 
Política, Ruy Mattos e a palestrante Leila Navarro, conhecida 
por abordar temas Comportamentais, de Liderança, Gestão de 
Pessoas, Inovação, Vendas e Empreendedorismo.

Durante sua apresentação sobre “A Gestão do Futuro, o presidente 
do CFA, Mauro Kreuz, lembrou que vivemos em um mundo 
cada vez mais complexo, onde vamos sair de uma economia 
que estava centrada no crescimento em excesso, sem limites, 
para uma economia que vai estar centrada no crescimento com 
limites. “Isso vai mudar, radicalmente todo o jogo das relações 
comerciais, geopoliticamente falando, e dos novos modelos de 
negócios”, alertou.
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Em seguida, ao falar sobre o tema “Tornar-se Líder – desafios e 
conquistas”, Ruy Matos ressaltou a liderança como umas forças 
vitais que nos faz viver e provocou a plateia a imaginar o mundo 
sem a influência interpessoal.

Leila Navarro encerrou a noite de abertura com uma movimentada 
apresentação sobre o tema “Talento à prova de crise”. Em sua 
palestra levou o público a questionar a forma como cada um 
conduz a sua vida, seus sonhos, pensamentos e desafiou a todos 
a quebrarem os paradigmas para alcançar a felicidade. “Gente 
feliz não adoece, gente feliz para mim é negócio, gente feliz para 
mim é diferencial”, declarou.

Nos dias 17 e 18 ainda foram realizadas mesas redondas, 
minicursos e a apresentação de trabalhos e pôsteres.

O evento foi encerrado com a palestra “O futuro do trabalho”, a 
cargo do Diretor Regional do Senac-RN, Raniery Pimenta.

Fonte: CRA-RN
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CRA-RR promove capacitação 
de colaboradoresCRA•RR

O Conselho Regional de Administração de Roraima (CRA-
RR) capacitou sua equipe de colaboradores. O treinamento 
envolveu funcionários e estagiários do Regional. A iniciativa 
visou capacitá-los em processos administrativos, abertura de 
processo e sensibilizá-los quanto à importância de seguir, à 
risca, as legislações em vigor no país, alertando-os quanto às 
responsabilidades aplicadas em casos de condutas ilícitas.

A capacitação teve seis etapas com duração de uma hora cada. 
Na ocasião, foram abordados temas como a Lei n.º 8.666, que 
regula o processo de licitação; a Lei n.º 8.112, que estabelece 
regras aos servidores públicos; a Lei n.º 9.784, que trata de 
processos administrativos; e a RN CFA 370, que regulamenta o 
regimento interno do CRA-RR.

O evento aconteceu entre agosto e setembro e foi aplicado pelo 
administrador Saturnino Moraes.

Fonte: CRA-RR
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CRA-SP assina convênio para 
implantação de seu Programa de 
Relações Acadêmicas Digital

CRA•SP

O Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) 
recebeu, em sua sede, em meados de agosto, a visita do reitor e 
do pró-reitor do Centro Universitário Estácio de São Paulo, Renan 
Brandão Alves e André Tonin Ferrari, respectivamente, para a 
assinatura do convênio do Programa de Relações Acadêmicas 
Digital (PRA Digital) do CRA-SP.

Criado com o objetivo de interagir ativamente com as Instituições 
de Ensino e, principalmente, com alunos durante toda a sua 
jornada acadêmica, o PRA Digital inova ao disponibilizar de 
forma dinâmica, interativa e simples, conteúdos relevantes para 
a formação de profissionais mais preparados para lidar com as 
mudanças promovidas pela rapidez tecnológica e da informação 
do mundo atual, além de destacar o fundamental papel do CRA-
SP na construção de carreiras sólidas e alinhadas às exigências 
do mercado. “A Estácio entende a importância de firmar essa 
parceria com o CRA-SP, para possibilitar a aproximação dos seus 
alunos do dia a dia da profissão. Estamos muito honrados com 
essa oportunidade”, enalteceu Alves.
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De acordo com Ferrari, a expectativa é de que a parceria abra portas 
para os alunos da instituição, especialmente para profissionais 
que desejam empreender no ramo da Administração. “Hoje nosso 
público é formado por profissionais que se tornam estudantes, 
portanto, a questão prática para nós é extremamente vital. E essa 
aproximação com o CRA-SP irá nos ajudar a quebrar paradigmas 
e atuar não só no ramo acadêmico, mas, também, no prático, 
para que a gente possa perpetuar a questão da educação no 
cenário brasileiro”, celebrou.

Para o presidente do CRA-SP, Roberto Carvalho Cardoso, mais do 
que aliar teoria à prática, o convênio entre o Conselho e o Centro 
Universitário Estácio de São Paulo será extremamente positivo 
para os alunos, que entrarão em contato com o seu órgão de 
classe já no primeiro semestre de curso e poderão usufruir os 
mesmos benefícios que profissionais registrados. 

Para saber mais sobre o PRA Digital 
acesse: estudante.crasp.gov.br.

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/

