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No dia 10 de janeiro deste ano, a chapa “Gestão Compartilhada” 
venceu as eleições no Conselho Federal de Administração 
(CFA) com 59,26% dos votos. Começou, naquele instante, o 
intenso trabalho de uma equipe que, unida pelo sentimento de 
transformação, começaria a desenvolver projetos audaciosos para 
promover as mudanças tão pleiteadas pelo Sistema CFA/CRAs.

Eu e o vice-presidente, Rogério Ramos, lideramos essa empreitada 
com uma diretoria comprometida com o compartilhamento de 
ideias dos 27 conselheiros federais. Nossa missão foi dar prioridade 
ao trabalho realizado pelos colegas que compõem o plenário da 
autarquia. Dessa forma, somamos esforços e inteligência.

Esse engajamento em prol da profissão foi essencial. Ao 
descentralizar a gestão, os conselheiros e presidentes tornaram-se 
protagonistas no Sistema CFA/CRAs. Todos, sem exceção, foram 
e são figuras absolutamente imprescindíveis para alcançarmos 
os resultados que tanto desejamos.

EditorialAdm. Mauro Kreuz 
Presidente do CFA
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Durante o ano, compartilhamos projetos, ideias, desejos, eventos 
e tantas outras ações. E também partilhamos muitos problemas e 
preocupações quando os ventos ruidosos bateram à nossa porta 
com a PEC 108. Conscientes do nosso compromisso com os mais 
de 400 mil profissionais registrados no Sistema CFA/CRAs, nos 
posicionamos e fomos a luta por meio de uma intensa articulação 
política e uma campanha para fortalecer a imagem institucional.

O ano acabou, mas o nosso trabalho segue adiante. Nossa equipe 
começou 2019 colocando ordem na casa, aparando as arestas de 
gestões anteriores e recolocando o CFA nos eixos. Mas sabemos 
que teremos um longo caminho a percorrer em 2020.

Confiantes, seguimos em frente. O Boletim ADM edição 97 traz 
as notícias dos meses de novembro e dezembro, fechando com 
chave de ouro a nossa intensa agenda de trabalho. A todos e 
todas que fizeram parte deste projeto audacioso e acreditaram na 
gestão compartilhada, a nossa eterna gratidão.

Que neste Natal,  o amor e a luz divina se façam presentes em 
nossas vidas, dando-nos mais ânimo para entrarmos em 2020 
com energia revigorada suficiente para tocarmos essa missão 
adiante. Feliz Ano Novo!
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CFA acompanha tendências de mercado e 
passa a oferecer conteúdo via streaming

Agora você pode ouvir o conteúdo da Rádio ADM em qualquer 
lugar em que esteja, mesmo no modo off-line. O Conselho 
Federal de Administração (CFA) inaugurou, em outubro, um 
canal nas plataformas globais de streaming de áudio no qual vai 
disponibilizar podcasts sobre gestão, administração e assuntos 
factuais do Brasil e do mundo.

O Brasil já é o segundo maior mercado de downloads de podcasts 
do mundo, segundo a pesquisa Podcast Stats Soundbites, com 
mais de 110 milhões de downloads no ano passado. O número 
ultrapassa os do Reino Unido e da Austrália juntos. Por aqui, os 
downloads cresceram 33% em 2018, enquanto países como EUA, 
Canadá, Reino Unido e Austrália registraram queda de 3% a 12%. No 
entanto, os norte-americanos ainda são os mais apaixonados por 
podcasts com mais de 660 milhões de downloads no último ano.

Rádio ADM 
lança podcastCFA
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No episódio de lançamento, o professor da Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap) e analista do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Thiago Bergmann, conversou com os jornalistas 
Elisa Ventura e Rodrigo Nunes sobre os 5 principais desafios da 
gestão de pessoas no setor público.

Além de citar esses pontos mais comuns, o especialista falou, 
ainda, da urgente necessidade de revisão do modelo atual de 
recrutamento e atualização dos servidores. Bergmann também 
mencionou a Reforma da Previdência, recentemente aprovada no 
Congresso Nacional, que, segundo ele, não levou em consideração 
o aumento da expectativa de vida e longevidade dos brasileiros 
para reaproveitamento desses profissionais.

Para ouvir o podcast, basta buscar “podcast RádioADM” em 
alguma das plataformas no seu celular.



Regionais
adotam o SEICFA

Equipe do CFA foi nos CRAs para treinar 
colaboradores para utilizar a ferramenta

Os Conselhos Regionais de Administração de Alagoas, Mato 
Grosso do Sul e de Minas Gerais (CRA-AL/CRA-MS/CRA-MG) 
acabam de aderir ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 
A ferramenta passou a vigorar nesses Regionais entre outubro e 
dezembro deste ano.

A equipe do CFA, composta pelo superintendente da autarquia, 
Douglas Evangelista Neto; pela coordenadora da Câmara de 
Estudos e Projetos Estratégicos, Juliana Cardoso; do chefe do 
Protocolo do CFA, Hércules Martins; do analista de Sistema, 
Gabriel Heleno; e do analista de Banco de Dados, Tiago 
Daniel, foram para os CRAs de Alagoas, Mato Grosso do Sul 
e Minas Gerais para auxiliar na implementação do SEI. Depois 
de conhecerem a ferramenta, os funcionários dos Regionais 
passaram por um treinamento.
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O SEI é uma ferramenta que oferece mais agilidade à gestão 
documental, proporcionando economia de papel e transparência 
aos processos. O CFA utiliza o SEI desde 2016, sendo o primeiro 
Conselho Profissional a adotar a novidade tecnológica logo após 
aderir, em novembro de 2015, o Processo Eletrônico Nacional 
(PEN). A plataforma foi desenvolvida pelo Tribunal Regional 
Federal da 4° Região (TRF4) e já é adotada em diversos órgãos 
públicos do país.
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IGM-CFA é destaque na 
imprensa municipalCFA

De de junho a outubro deste ano, a ferramenta 
criada pelo CFA foi tema de diversas reportagens 

publicadas em diferentes mídias

O Conselho Federal de Administração (CFA), por meio da Câmara 
de Gestão Pública, tem percorrido o país para apresentar o 
Índice CFA de Governança Municipal. Por meio do Workshop de 
Gestão Pública, a autarquia divulgou a  ferramenta para gestores 
públicos, prefeitos, secretários municipais e profissionais de 
administração. Além disso, capacitou profissionais para atuarem 
na governança pública, com foco nos municípios.

Por onde passou, o evento realizado pelo CFA foi notícia. A 
imprensa dos municípios repercutiu o Workshop e divulgou, de 
forma maciça, dados do IGM-CFA. Foram quase 200 inserções 
positivas sobre o assunto entre os meses de junho e outubro 
de 2019.

Entre os destaques estão as matérias veiculadas no portal G1, da 
Globo, das cidades do interior paulista: Jundiaí, Marília, Rio Preto 
e Araçatuba. Além disso, o IGM-CFA foi destaque em vários sites 
das prefeituras e o assunto rendeu, ainda, matérias para rádios 
de diferentes municípios.

Para conferir o que saiu na mídia, clique nos links: 
junho, julho, agosto, setembro e outubro. 
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CFA recebeu alunos da UEG. Iniciativa faz parte 
do projeto “A faculdade vai ao CFA”

No dia 12 de novembro, estudantes de administração do 
câmpus de Sanclerlândia da Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) visitaram o Conselho Federal de Administração (CFA). 
O grupo, composto por cerca de 40 alunos, foi recebido pelo 
superintendente da autarquia, Douglas Evangelista Neto.

Os estudantes conheceram a estrutura física do CFA. No plenário 
do Federal, eles conferiram a palestra proferida por Douglas 
sobre sobre a relevância da Administração e do CFA para a 
sociedade. Na oportunidade, ele ressaltou a importância de os 
estudantes, assim que se formarem, procurarem o Regional 
para realizar o registro profissional para, assim, ingressarem no 
mercado de trabalho.

Contudo, para se tornar um profissional de destaque é preciso, 
também, dedicação aos estudos, disciplina, e buscar a realização 
dos sonhos. “Sonhar é apenas o primeiro passo. É preciso 
planejar, agir e vencer os obstáculos para construir um futuro de 
excelência e obter sucesso na carreira”, destacou Douglas. 

Estudantes conhecem a 
Casa do AdministradorCFA
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No decorrer da visita, os alunos foram instruídos, ainda, sobre 
o mercado de trabalho e as diversas áreas de atuação do 
administrador. Ao final, os estudantes foram surpreendidos com 
a presença do presidente do CFA, Mauro Kreuz. Ele deu boas 
vindas aos discentes da UEG e desejou sucesso aos futuros 
administradores.

A visita faz parte do projeto “A faculdade vai ao CFA”, organizado 
pela Coordenação de Relações Internacionais (CRIE), que recebe 
estudantes o ano todo. As faculdades interessadas em agendar 
visita ao Conselho devem entrar em contato pelo e-mail: 

crie@cfa.org.br



IGM-CFA oferece simulador 
para municípiosCFA

Ferramenta está disponível exclusivamente para os 
profissionais de administração registrados

Em 2016, o Conselho Federal de Administração (CFA) criou uma 
ferramenta que ajuda os gestores municipais a criarem políticas 
públicas que promovam melhorias em diversas áreas: o Índice 
CFA de Governança Municipal (IGM-CFA).

Por meio da ferramenta, os municípios são avaliados a partir de 
três dimensões: finanças, gestão e desempenho. Para chegar ao 
índice, foram analisados dados secundários de bases públicas 
como STN, PNUD, Índice Firjan e Datasus, por exemplo. O estudo 
avaliou áreas como saúde, educação, planejamento urbano, 
articulação institucional, gestão fiscal, habitação, recursos 
humanos, e outras que, com tratamento estatístico, geraram o 
resultado para o índice e para cada dimensão do estudo.
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Para divulgar o IGM-CFA, o diretor de Gestão Pública do CFA, 
Fábio Mendes Macêdo, tem percorrido os municípios brasileiros 
para promover o Workshop de Gestão Pública. Por meio do 
evento, ele e sua equipe divulgam a  ferramenta para gestores 
públicos, prefeitos, secretários municipais e profissionais de 
administração. Além disso, capacitam profissionais para atuarem 
na governança pública, com foco nos municípios.

Além de contarem com o IGM-CFA para elaborar as políticas 
públicas municipais, os gestores agora também podem utilizar 
o “Simulador do IGM-CFA”. Trata-se de uma ferramenta em que 
o profissional de administração poderá simular os dados que 
compõem o IGM-CFA.

Com isso, o gestor público, o prefeito ou secretário do município 
poderão estimar a nota e quanto o município avançaria no ranking 
caso ele tivesse a nota que foi simulada. “Assim, a ferramenta 
ajuda a planejar melhor as políticas públicas que devem ser 
priorizadas e projetar no futuro quanto o município iria avançar 
em relação aos seus pares”, diz o conselheiro e diretor da CGP, 
Fábio Mendes Macêdo.

O simulador está disponível no site www.igm.cfa.org.br, mas 
o acesso é exclusivo para os profissionais de administração 
registrados e em dia com os CRAs.
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Belém recebe Assembleia 
de PresidentesCFA

Nos dias 21 e 22 de novembro, os 27 presidentes dos Conselhos 
Regionais de Administração (CRAs) e o presidente do Conselho 
Federal de Administração, Mauro Kreuz, juntamente com a 
Diretoria Executiva do CFA, se reuniram, em Belém-PA, para a 2ª 
Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs.

No encontro, os presidentes dos Regionais discutiram temas 
específicos dos seus estados. Questões orçamentárias, 
alterações de resoluções normativas, informações sobre registro 
de pessoas físicas e jurídicas e valores de anuidades foram 
alguns dos assuntos abordados na reunião.

O CFA, por meio das suas Câmaras, também apresentou as 
ações que serão realizados no próximo ano e o balanço de 
projetos que já estão em andamento. Um dos destaques foi 
a campanha Gestão Condominial, elaborada pela Câmara 
de Fiscalização e Registro e que envolve todos os CRAs na 
fiscalização de administradoras de condomínios.
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Pará recebe profissionais 
para Encontro RegionalCFA

Gestão Inovadora foi o tema do Erpa da Região Norte. Evento 
reuniu profissionais e estudantes de administração

Há 11 meses sob a direção da Junta Interventora, o Conselho 
Regional de Administração do Pará (CRA-PA) realizou, no dia 
20 de novembro, o Encontro Regional dos Profissionais de 
Administração da Região Norte, o Erpa. Na pauta, as perspectivas 
para os profissionais, desde a formação até a atuação no mercado 
de trabalho.

O evento é um projeto da Câmara de Relações Internacionais 
e Eventos (CRIE) do Conselho Federal de Administração (CFA), 
capitaneada pelo diretor e conselheiro federal pelo estado de 
Minas Gerais, Gilmar Camargo. Segundo ele, a ideia do Erpa 
surgiu a partir da necessidade de atender as demandas dos 26 
Regionais, mais o Distrito Federal.
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“O Brasil é muito grande e 
as realidades locais são 
diferentes. Por isso, queremos 
discutir a administração - de 
localidade para localidade - e 
como os profissionais podem 
auxiliar a gestão pública e 
privada de seus estados e 
municípios”, explicou o diretor.

O evento reuniu presidentes dos Regionais de Rondônia, Roraima, 
Amazonas, Acre e Amapá em um painel sobre gestão inovadora. 
Os líderes falaram sobre cases de sucesso em seus estados que 
podem ser replicados em todo o Brasil.

A Administração 4.0 foi o assunto da palestra central do Erpa, 
ministrada pelo presidente do CFA, Mauro Kreuz. “Falar de 
Administração na era 4.0 é saber ler o mundo geopoliticamente 
para poder fazer uma leitura dos impactos nas organizações e 
isso exige muita leitura. A sociedade está rasa intelectualmente, 
mas nós não podemos abrir mão do rigor intelectual, senão 
estaremos fora do mercado”, afirmou.

Durante o evento, onze 
administradores receberam 
a Carteira de Identidade 
Profissional (CIP) que é 
válida em todo território 
nacional e serve de prova 
para fins de exercício 
profissional, além de 
carteira de identidade.

O novo modelo da CIP foi implantado no Conselho Regional de 
Administração do Pará no início deste ano, pela Junta Interventora, 
com o apoio da equipe do CFA. Desde a implantação já foram 
confeccionadas mais de 1.600 CIPs.

19 /73



O caso aconteceu com uma empresa que administra condomínios 
contratada para administrar um condomínio empresarial 
(shopping center). O contrato foi feito por meio de uma empresa 
que é sócia proprietária do empreendimento.

Na época, a administradora de condomínios fez o seu registro 
no Conselho Regional de Administração da Paraíba (CRA-PB) e 
executou os serviços previstos no contrato. Entretanto, com o 
distrato, ela solicitou o cancelamento do registro e o Regional 
deferiu o pedido.

No trabalho rotineiro de fiscalização, o CRA-PB constatou que 
a empresa continuava a explorar serviços de administração 
para condomínios empresariais e residenciais na jurisdição do 
Regional. Na ocasião, a pessoa jurídica em questão foi intimada 
a efetivar novamente o seu registro no CRA.

Justiça entende que empresa 
administradora de condomínio 
deve ter registro em CRA

CFA
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1ª Instância
A empresa, além de não acatar a determinação do Regional, 
propôs ação judicial contra o CRA. Na ação, a proponente 
pediu que o CRA-PB se abstivesse de realizar qualquer medida 
fiscalizatória contra a empresa.

Em sua justificativa, a empresa alegou que as atividades que 
exerce – exploração econômica de centros comerciais, shopping 
centers e similares – não a obriga em ter o registro perante o 
Conselho Regional de Administração.

Mas a juíza Wanessa Figueiredo dos Santos Lima indeferiu o 
pedido da empresa. Na decisão, ela entendeu que “…percebe-se 
que, para exercer a administração de shoppings, a promovente 
terá que, necessariamente, exercer atividades típicas dos 
técnicos em administração, de forma que, por força do Art. 12, 
§ 2º, do Decreto n.º 61.934/1967, deverá se inscrever perante o 
Conselho Regional de Administração pertinente.”.

2ª Instância
A empresa, não satisfeita, apelou ao Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF5) contra a decisão de primeira instância. 
Porém, o magistrado Rogério de Meneses Fialho Moreira negou 
provimento à apelação, ratificando a decisão já proferida.

3ª Instância
Ainda inconformada, após embargos de declaração julgados 
improvidos, a empresa recorreu, por meio de Recurso Especial, 
ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ela apontou, entre outras 
questões, que desenvolve atividades relacionadas à exploração 
de empreendimentos comerciais e shopping centers. A empresa 
reforçou, ainda, que tem participação em outras sociedades 
como sócia ou acionista (holding), as quais não se identificam, 
em nada, com aquelas desenvolvidas eminentemente pelos 
profissionais de administração.

A ministra do STJ e relatora do caso, Assusete Magalhães, negou 
o provimento do recurso com fundamento no Art. 255, § 4º, I e 
II, do RISTJ. Houve interposição de Agravo Interno no Recurso 
Especial e, no dia 29 de outubro de 2019, ocorreu a publicação 
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da decisão do agravo, em que a 2ª turma do STJ acompanhou, 
por unanimidade, a relatora pelo improvimento do agravo, 
permanecendo, assim, hígida a decisão do TRF5.

Para o diretor da Câmara de Fiscalização e Registro do CFA, 
Carlos Alberto Ferreira Júnior, a decisão do judiciário ratifica o 
posicionamento do Sistema CFA/CRAs. “Empresas que prestam 
serviços de Administração de Condomínios exploram atividades 
de Administração, como Administração Financeira, Gestão 
Patrimonial, Administração de Pessoal, Planejamento, entre 
outros campos da Administração e, o registro dessas empresas 
em CRA é cumprimento legal, como está expresso na Lei n.º 
4.769/1965 e na Lei n.º 6.839/1980”, diz. 

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

Clique aqui e confira. 

Para acompanhamento do processo judicial que resultou nesta 
nota, basta pesquisar no sítio do STJ pelo Número do Processo 
no STJ, colocando Resp. 1829421.
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Autarquia usou dados do IGM-CFA e mostrou que, apesar 
da baixa arrecadação dos quase 1.200 municípios sob 

risco de extinção, a entrega de serviços à sociedade está 
na média dos demais que não serão incorporados

No início deste mês, o governo federal apresentou ao Senado a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 188, também chamada 
de PEC do Pacto Federativo. A iniciativa visa descentralizar 
recursos para estados e municípios. Contudo, a medida prevê 
a extinção dos municípios com até cinco mil habitantes e que 
não comprovarem sua sustentabilidade financeira. De acordo 

CFA questiona critério adotado 
pela PEC 188 para promover 
extinção de municípios

CFA

Em vermelho, 

os municípios 

que estariam 

descumprindo a 

regra proposta 

pela PEC 188.
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com levantamento feito pelo Conselho Federal de Administração 
(CFA) por meio do Índice CFA de Governança Municipal (IGM-
CFA), a população desses locais que podem ser extintos não terá 
retorno positivo com as mudanças propostas.

Aproximadamente 1.217 municípios brasileiros têm população 
inferior a cinco mil habitantes e estão com a sustentabilidade 
financeira comprometida. Para não serem extintos, eles 
precisarão comprovar até 2023 que a arrecadação própria é 
de, no mínimo, a 10% da receita total. Para o diretor de Gestão 
Pública do CFA, Fábio Mendes Macêdo, o critério adotado pela 
PEC para extinguir municípios não é suficiente para avaliar a 
gestão municipal. “Utilizando dados já consolidados pelo IGM/
CFA, verificamos que, apesar da baixa arrecadação, a maioria 
dos municípios entrega serviços e produtos à população com 
as mesmas características daqueles que são entregues nos 
municípios que não serão extintos”, avalia o conselheiro.

Municípios por diversos ângulos
O estudo feito pelo CFA analisou os municípios com foco 
na gestão e na entrega de bens e serviços à população. Para 
isso, a autarquia utilizou o IGM-CFA, ferramenta que analisa a 
governança pública nos municípios brasileiros a partir de três 
dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho.

O CFA separou os municípios analisados pelo IGM-CFA em 
dois grupos: grupo 1, composto por aqueles que não sofreriam 
alteração com a PEC; e grupo 2, formado por municípios que 
teriam alterações com a proposta.

Na dimensão Finanças, considerou-se a média do investimento 
per capita em educação. A diferença do valor investido foi muito 
pequena: R$ 120,00. Na área da saúde, o grupo 2 investiu, em 
média, mais que o grupo 1, mas a diferença também foi irrisória. Na 
variável “Capacidade de Investir”, que avalia qual a porcentagem 
da receita total é destinada a investimentos, ambos os grupos 
ficaram com nota aproximada de 4,11, em um total de 10. Na 
mesma linha, o custo do Legislativo se manteve praticamente 
igual, na faixa de R$ 218,00 no custo legislativo per capita.
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“Analisando tais informações, é possível concluir que não 
há diferenças consideráveis entre os municípios que seriam 
incorporados, com os municípios que não seriam incorporados 
levando-se em conta as regras trazidas pela PEC, pelo menos na 
análise financeira”, disse Fábio.

Quando comparada a média do resultado obtido na dimensão 
Gestão, o grupo 2 ficou em vantagem. Além disso, mesmo com 
baixa capacidade de gerar recursos próprios, os municípios que 
seriam extintos se mostraram superiores em quesitos como 
Quantidade de Colaboradores, Planejamento e Transparência.

Na dimensão Desempenho, considerada a mais importante no 
estudo feito pelo CFA por demonstrar a efetividade dos serviços 
públicos prestados pelo município à sociedade, o resultado das 
médias também foi igual: 7,039 no grupo 1 e 7,035 no grupo 2.

Avaliação do CFA
Fábio ressalta que essas informações, obtidas por meio do 
IGM-CFA, são importantes e poderiam ser usadas pela PEC. “A 
ferramenta criada pelo CFA está à disposição e pode ser adotada 
para reavaliar os municípios, uma vez que a análise proposta pela 
PEC, feita apenas pela dualidade receita própria X receita total, já 
mostrou que não é suficiente para retirar a autonomia política e 
financeira de um município”, afirmou.

Ele diz, ainda, que é possível perceber que os municípios de ambos 
os grupos estão entregando serviços e produtos à sociedade 
de forma semelhante. No indicador Educação, por exemplo, os 
municípios do grupo 2 alcançaram média de 8,00, enquanto os 
do grupo 1, a média é de 7,65. Já no indicador Saúde, as médias 
ficaram em torno de 6,80 para os dois grupos.

Com base no IGM-CFA, Fábio explica que as populações de 
pequenos municípios contam com o poder público local para 
que suas demandas sejam atendidas e, com a possível extinção, 
a qualidade de vida da sociedade local pode cair. “Além disso, 
a economia esperada com a extinção da máquina pública 
(prefeituras, câmaras legislativas e pessoal) poderá não ser 
totalmente reinvestida para a sociedade do extinto município. 
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A mudança que irá gerar valor para as demandas da sociedade 
brasileira será baseada em profissionalização da gestão dos 
recursos públicos com profissionais capacitados para tal”, 
comenta.

Por meio do estudo, o CFA quer mostrar os riscos iminentes 
que a PEC 188/2019 traz. “É nosso dever alertar a sociedade 
brasileira sobre os fundamentos equivocados para a extinção 
dos municípios conforme prevê a proposta”, justifica Flávio.

IGM-CFA
Para ajudar a profissionalizar a gestão dos municípios brasileiros, 
o CFA oferece ferramentas que podem ser usadas para melhorar 
a entrega de serviços à sociedade. Por isso, tem percorrido o 
país para apresentar aos prefeitos e gestores municipais o IGM-
CFA. “Defendemos a atuação dos profissionais de administração 
como agentes integradores e transformadores em prol da 
gestão municipal, pois estão preparados para planejar, organizar, 
controlar e monitorar as demandas municipais, assessorando o 
prefeito na melhor condução das políticas públicas não sendo 
necessária extinção em massa de municípios”, defendeu Fábio 
Macêdo.

Para conhecer o IGM-CFA acesse www.igm.cfa.org.br.
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Coordenador de Finanças tem 
que ter registro no CRACFR

Decisão do judiciário reconheceu que as atividades exercidas 
nessa área são privativas do profissional de administração

No dia 31 de outubro, o Conselho Regional de Administração 
do Espírito Santo (CRA-ES) venceu mais uma batalha judicial. A 
administradora que exerce cargo de coordenadora de Finanças 
tem que ter registro no Regional e regularizar o pagamento da 
anuidade. A decisão foi da 3ª Vara Federal Cível de Vitória do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2).

A ação foi movida por uma administradora que procurou o CRA-ES 
para solicitar o cancelamento do registro e o fim das cobranças 
de débito da anuidade. Na ocasião, ela alegou que as atividades 
profissionais que desempenha não são típicas da administração. 
Contudo, o Regional contestou o pleito da autora da ação.

Na sua defesa, o CRA-ES demonstrou que a administradora é 
coordenadora de Finanças na empresa em que trabalha e na sua 
Carteira de Trabalho consta, inclusive, o registro de Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO) com funções típicas de 
responsabilidade de profissional administrador. Por isso, mesmo 
não exercendo cargo de chefia, ela teria que estar em dia com as 
suas obrigações junto ao Conselho.
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Com base na Lei n.º 4.769/1965, o juiz federal Eduardo Francisco 
de Souza julgou improcedente o pedido da administradora. Na 
sentença, ele explica que “grande parte das atividades realizadas 
pela requerente se enquadram, expressamente, dentre aqueles 
privativas ao bacharel em Administração, prescritas em lei”. Além 
disso, o juiz reconhece a obrigatoriedade do registro no CRA.  
“Denota-se que as atividades preponderantemente exercidas pela 
Autora se inserem dentre aquelas privativas do profissional de 
Administração, sendo imperioso o reconhecimento da existência 
de vínculo jurídico entre as partes.”

Diante disso, a administradora não só terá seu registro profissional 
mantido, como também terá que regularizar o pagamento das 
anuidades junto ao CRA-ES.



Trabalhos premiados contribuem 
efetivamente com a profissão  CFP

A cada ano, mais pessoas conhecem o Prêmio Belmiro Siqueira de 
Administração que leva o nome do patrono da profissão. Em 2019, 
os Conselhos Regionais de Administração (CRAs) receberam 14 
trabalhos, sendo oito livros e seis artigos acadêmicos.

Depois de os resultados das análises dos relatórios individuais 
terem sido amplamente debatidos pelo comitê julgador, presidido 
pelo vice-presidente do Conselho Federal de Administração, 
Rogério Ramos, houve a votação. A coordenadora da Câmara de 
Formação Profissional (CFP), Sueli Moraes, também participou 
da reunião. 

Na modalidade livro, o vencedor foi uma indicação do CRA-SP: 
“Inovação em mercados emergentes”. O coautor é o administrador 
Wahdick Leão Féres.

A alta qualidade dos trabalhos apresentados fez com que os 
integrantes do comitê, por unanimidade, recomendassem a 
concessão de Menção Honrosa para os livros “Entrepreneurs 
– pessoas essenciais que fazem acontecer”, do administrador 
Alexandre de Sá Oliveira (CRA-SC) e “Governo digital no Brasil: 
o portal gov.br”, da administradora Kleomara Gomes Cerquinho 
(CRA-AM).
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Já na modalidade artigo acadêmico, o primeiro lugar também é 
de São Paulo: “Inovação e Gestão: O desafio dos Administradores 
frente às novas aplicações das megatendências tecnológicas e 
uma proposta de aperfeiçoamento na formação do Administrador”. 
Os autores são Aureli Cristine Guimarães Padetti, Driele Araujo 
Lima, Juscelio Silva Damascena, Mateus Massola Rodrigues dos 
Anjos, Stefani Regis Lucena e Leandro Rodrigues da Silva.

O segundo lugar ficou com o CRA do Paraná: “Compras públicas 
em hospitais universitários: uma análise dos processos 
licitatórios de 2018”, de Daniela Mayumi Yamaji.

O Sistema CFA/CRAs parabeniza os vencedores e agradece 
todos os participantes.  

Prêmio
O Prêmio Belmiro Siqueira é realizado todos os anos. O comitê 
julgador atualmente é integrado pelos professores Istvan Kasznar 
e Edson Sadao, da Fundação Getulio Vargas; pelo vice-presidente 
do Conselho Federal de Administração, Rogério Ramos; pela 
diretora da CFP, Cláudia Stadtlober; pelo vice-diretor da CFP, 
Mauro Leonidas.   

Para a avaliação dos livros, três pontos foram analisados: 
atualidade, aplicabilidade e criatividade. Já para os artigos 
acadêmicos, os critérios foram adequabilidade, objetividade, 
criatividade e a relevância acadêmica.
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RBA 132 – R’evolução 
B’aseada em A’dministração

A Quarta Revolução Industrial chegou e você já faz parte dela. O 
futuro, outrora imaginado em filmes de ficção, agora é presente e 
está conectado de forma inerente ao nosso dia a dia.

Disrupção, Blockchain e Internet das coisas, termos ligados 
à Computação estão cada vez mais presentes em tudo o 
que fazemos: na maneira como nos comunicamos, fazemos 
negócios, amizades e até nos casamos. As possibilidades são 
imensas, mas será que o Brasil está preparado para o novo 
contexto socioeconômico?

Na edição 132 da RBA, você verá o que mudou com a Revolução 4.0 
e qual é a novo conceito de inovação e liderança. O neuromarketing 
é a nova tendência na hora de entender e abordar o consumidor, 
e a Globalização e o tribalismo são ideias que pairam no ar.

Negócios e Administração são a nossa praia. Por isso, 
oportunidades junto ao mundo árabe e o Matopiba – a nova 
fronteira agrícola – também estão nesta edição.

Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao futuro.

Clique aqui para acessar a revista.

CDI
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Começam os preparativos 
para Encontros regionaisCRIE

Erpa da Região Nordeste e Erpa Região 
Sul já têm data para acontecer

O Conselho Federal de Administração (CFA) começou os 
preparativos para os Encontros Regionais dos Profissionais 
de Administração da Região Nordeste e da Região Sul. Os 
eventos acontecerão em Fortaleza-CE e em Foz do Iguaçu-
PR, respectivamente, e serão realizados em parceria com os 
Conselhos Regionais de Administração do Ceará e do Paraná 
(CRA-CE/CRA-PR).

O Erpa da Região Nordeste está previsto para acontecer nos 
dias 13 e 14 de março de 2020. Como esta é uma das maiores 
regiões do país, o encontro acontecerá em duas etapas. Nesse 
primeiro momento, o Erpa será voltado para os estados do Ceará, 
Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. 

Em junho do próximo ano, nos dias 5 e 6, será a vez do Erpa da 
Região Sul. No último dia 8 de novembro, o presidente do CRA-
PR, Sergio Pereira Lobo, e o conselheiro federal do Conselho 
Federal de Administração (CFA) pelo Paraná, Amilcar Pacheco 
dos Santos, se reuniram, em Foz do Iguaçu-PR, para planejar o 
Erpa da Região Sul. 
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A reunião contou com a participação de administradores dos 
demais estados da Região Sul. Estavam presentes: a presidente 
do CRA-RS, Claudia Abreu; o conselheiro federal suplente do 
CFA, Rogério Bohn; os conselheiros regionais do CRA-PR Gilberto 
Griebeler, Ailton Dorl, José Luiz Nicolelis, Evandro Teixeira, 
Leonidas de Camargo, Aladim Godoy, Solange Miranda, Marionn 
Lewek; Daniel Colman Ramirez, da Organização Latinoamericana 
de Administração (OLA); Karen Bayestorff, do CRA-SC. 

O Erpa tem o objetivo de reunir profissionais de administração 
das diferentes regiões para discutir os assuntos emergentes 
da profissão. A ideia de promover a regionalização do Encontro 
partiu da Câmara de Relações Internacionais e Eventos do CFA. 
Por ser um país continental, o Brasil tem diferentes características 
sociais, econômicas e culturais. Para Amilcar, cada região 
apresenta demanda específicas. “No Erpa vamos discutir 
regionalmente a administração e encaminhar as demandas 
para os dois principais eventos do CFA: Fórum Internacional de 
Administração e o Encontro Brasileiro de Administração”, disse.

Encontro Regional dos Profissionais de 
Administração - Região Nordeste

    Data: 13 e 14 de Março de 2020 (previsão)
    Local: Fortaleza/CE
    Tema: A definir
    Realização: CFA/CRA-CE

Encontro Regional dos Profissionais 
de Administração - Região Sul

     Data: 5 e 6 de Junho de 2020
     Local: Foz do Iguaçu 
     Tema: A definir
     Realização: CFA/CRA-PR
     Apoio: CRA-RS/CRA-SC
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Prêmio Guerreiro Ramos: 
saiba quem são os 
vencedores desta edição

CGP

O Comitê de Julgamento do Prêmio Guerreiro Ramos de Inovação 
na Gestão Pública elegeu, na última terça-feira (3), na sede 
do Conselho Federal de Administração (CFA), os vencedores 
da edição 2019 da premiação. Nesta sexta-feira (6) a Ata foi 
aprovada pelo Plenário do CFA.

“Os inscritos apresentam trabalhos que são, cada vez mais, 
utilizados por profissionais de Administração – a fim de 
proporcionar maior visibilidade e reconhecimento em suas 
atividades no setor público, estimulando o desenvolvimento 
e o compartilhamento de práticas inovadoras de gestão e de 
pesquisas científicas”, afirmou o vice-presidente do CFA e 
coordenador do Comitê de julgamento do prêmio, Rogério Ramos.

Segundo o diretor da Câmara de Gestão Pública (CGP) da 
autarquia, Fábio Mendes Macêdo, “o prêmio recebeu 39 inscrições 
de trabalho, sendo que destes 25 atenderam aos critérios de 
elegibilidade estabelecidos no regulamento e no edital do 
concurso, totalizando 2 inscritos para a categoria Pesquisa 
Científica e 23 para a categoria Práticas Inovadoras.
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A partir de uma análise criteriosa, a comissão avaliou todos os 
trabalhos e decidiram por consenso classificar os seguintes 
vencedores:

Pesquisa Científica

1ºLugar: Lorena Ludgero Ferreira - Viçosa/MG
Trabalho: Empreendedorismo no Setor Público (ESP): Práticas e 
resultados na Administração Pública Municipal em perspectiva 
comparada internacional

2ºLugar: Felipe Garcia Neves - Maringá/PR
Trabalho: Índice de Governança das Regiões Metropolitanas - 
Um ranqueamento de grandes e médias Regiões Metropolitanas

Práticas Inovadoras

1ºLugar: Gustavo Abib - Curitiba/PR
Trabalho: SIMGESP - Simulador de Gestão Pública

2ºLugar: Mauro Saraiva Barros Lima - Manaus/AM
Trabalho: A permanência e atratividade de servidores para 
prestação de serviços judiciais em localidades remotas do 
interior do Amazonas por meio do teletrabalho

3ºLugar: Ana Palloma Rocha Fernandes - Pirapora/MG
Trabalho: Um „Bird Box” na Administração Pública? Análise dos 
desafios contemporâneos da Gestão em Saúde
Além de Rogério Ramos e Fábio Mendes, participaram do Comitê 
julgador a vice-diretora da CGP, Ivany Rosa; o coordenador da 
Câmara de Inovação na Gestão Pública do CRA-ES, Manoel 
Carlos; o professor e mestre do Instituto Federal de Brasília, Elias 
Vieira de Oliveira; o coordenador e o colaborador da Câmara, 
Rodrigo Moura e Marcelo Gomes, respectivamente.

Sobre o Prêmio
O Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão Pública foi criado em 2010 
para homenagear Alberto Guerreiro Ramos, professor brasileiro 
que teve grande relevância política e acadêmica e teve sua 
reformulação a partir desta edição que trouxe assuntos práticos 
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da gestão pública, valorizando os profissionais que atuam neste 
segmento. Por meio dele, o CFA resgata e valoriza o saber 
construído no pensamento crítico em conexão com a realidade 
social elaborado por Guerreiro Ramos.

Além disso, com a premiação, o Conselho reconhece 
os profissionais que, no exercício da atividade pública e 
empresarial, têm responsabilidade de repensar e desenvolver as 
organizações, se revelando capaz de promover a participação 
social e a cidadania.



CFA participa de Fórum de 
Saneamento em Mato GrossoCEPE

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) 
realizou, de 6 a 8 de novembro, em Tangará da Serra-MT, o 2º 
Fórum Municipal de Saneamento Básico e Educação Ambiental 
em Tangará da Serra. O evento aconteceu no Centro Cultural e 
seu o principal objetivo foi o de discutir as ações de melhoria 
na qualidade de vida e a preservação da saúde da população 
tangaraense. 

O presidente do Conselho Regional de Administração de Mato 
Grosso (CRA-MT), Hélio Tito, esteve no Fórum. Na oportunidade, 
ele falou da importância dos profissionais de Administração nos 
diversos setores, inclusive na área de saneamento. “Eventos 
como esse permitem a reflexão sobre a gestão do saneamento”, 
parabenizou o administrador. 

O Conselho Federal de Administração (CFA) também teve espaço 
no Fórum. Durante o evento, o servidor do Conselho e membro da 
Câmara de Estudos e Projetos Estratégicos da autarquia, Ediberto 
Correia falou sobre a temática “Ferramentas de Controle do 
Serviço Público”, ocasião em que ele apresentou o diagnóstico da 
prestação dos serviços públicos de água e esgotos com base no 
Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica 
dos Serviços Municipais de Água e Esgotos (CFA-Gesae). 
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Ediberto apresentou o diagnóstico do saneamento brasileiro sob 
três visões: nacional, abordando a média brasileira, estadual, 
com dados do Estado de Mato Grosso; e municipal, descrevendo 
a situação atual do município de Tangará da Serra. Na palestra, 
ele comparou o petróleo à água. “Somos o país mais rico do 
mundo em água. Somos a ‘Arábia Saudita da água’. A água já é 
valiosa tanto quanto o petróleo”, defendeu. 

No último dia do evento, ocorreram a apresentação do Plano 
Municipal de Saneamento Básico de Tangará da Serra e a 
divulgação do ganhador do “1º Prêmio Startup” – concurso 
de projetos sustentáveis voltados ao saneamento. O Fórum 
contou com a presença do prefeito de Tangará da Serra, Fábio 
Martins Junqueira; do secretário municipal de Coordenação 
e Planejamento, Júlio César Gomes da Silva; do diretor do 
Samae, Wesley Lopes Torres; entre outras autoridades. Além 
disso, o evento contou com a participação de professores da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e da Universidade 
do Estado de Mato Grosso (Unemat), de especialistas em 
saneamento, servidores e funcionários do Samae membros da 
sociedade civil.
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Tudo 
sobre os 
Conselhos 
Regionais



Encontros no 
CRA-AL 2019CRA•AL

No dia 12 de novembro, o Conselho Regional de Administração 
de Alagoas (CRA-AL) realizou a última edição de 2019 do 
programa “Encontros no CRA”. O objetivo do programa é 
engajar profissionais e estudantes de Administração para a 
construção sustentável do presente, em um mercado cada vez 
mais competitivo, além de realizar a aproximação Conselho 
Profissional – Sociedade (Profissionais, Instituições de Ensino 
Superior e Estudantes).

Os presentes tiveram a oportunidade de um debate com o Adm. 
Nikolas Siqueira, empreendedor e designer de serviços, que 
trouxe a temática “Customer Experience: a era das experiências”, 
tema atual, que foca na experiência do cliente e o quanto é 
importante uma experiência memorável de atendimento.

Fonte: CRA-AL
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CRA-AM inaugura 
representação em ItacoatiaraCRA•AM

O Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA-
AM) inaugurou no dia 18 de novembro, sua representação 
em Itacoatiara, localizada no PAC – Pronto Atendimento ao 
Cidadão. A solenidade de inauguração contou com a presença 
de profissionais, acadêmicos, representantes de instituições 
de ensino e autoridades, como os representantes do CRA-AM, 
o Presidente - Adm. Inácio Guedes Borges, o Dir. Administrativo 
e Financeiro Adm. Jorge Brasil, o Dir. de Fiscalização e Registro 
- Adm. Willes Cardoso e o Conselheiro Federal - Adm. José 
Colares. Participaram também do evento o prefeito de Itacoatiara 
- Antônio Peixoto e o deputado estadual - Álvaro Campelo. 

As administradoras Cândida Alcântara e Karen Trovão, 
responsáveis pela Representação no município, deram as boas-
vindas aos presentes e agradeceram ao presidente do CRA-AM 
pela confiança nelas depositadas no árduo desafio de gerenciar 
a nova representação. Destacaram também a importância da 
atuação do CRA-AM no interior do estado, zelando sempre pela 
profissionalização da gestão para o melhor desenvolvimento 
das organizações. 
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O prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, ressaltou a importância 
da atuação dos Conselhos Profissionais nos municípios do 
interior: “É com grande satisfação que a cidade de Itacoatiara 
recebe o CRA-AM que vem contribuir com o desenvolvimento da 
cidade e dos municípios vizinhos, reforçando a importância do 
Profissional de Administração frente as atividades pertinentes a 
classe. É preciso colocar o profissional certo no local certo para 
colhermos melhores resultados em nossa gestão”. 

Durante a cerimônia o presidente Inácio Guedes falou sobre o 
compromisso da atual diretoria do CRA-AM com o desenvolvimento 
do Estado do Amazonas: “Nosso Regional trabalha para cumprir 
a missão do Sistema CFA/CRAS que é “Promover a Ciência da 
Administração valorizando as competências profissionais, a 
sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do País”. 
Nossa atuação  não se restringe a capital Manaus, realizamos 
ao longo do ano várias edições do Programa CRA-AM Itinerante 
e pretendemos inaugurar Representações em Municípios como 
Tefé e Tabatinga. Sempre em busca da eficiência da gestão”. 

A representação atenderá aos profissionais e estudantes de 
Itacoatiara, além dos municípios vizinhos como Itapiranga, 
Silves, Urucurituba e São Sebastião do Uatumã, e funcionará de 
segunda a sexta, de 8h às 14h, no PAC.

Fonte: CRA-AM
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CRA-BA: evento celebrou o Dia 
do Profissional de Administração 

CRA•BA

O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA) 
realizou, no dia 18 de novembro, quarta-feira, evento voltado ao 
Dia do Profissional de Administração – em comemoração aos 
54 anos de regulamentação da profissão no Brasil – celebrado 
no dia 9 de setembro. 

Na oportunidade, participaram os administradores Ubiraci 
Mercês e Rodrigo Paolilo – que apresentaram as palestras sobre 
“Gestão em Startups com o case da Editora Sanar” e a “Inovação 
e Startups com o case da Rede+”, respectivamente.

Palestrantes
Ubiraci Mercês é administrador e sócio fundador e CEO da 
Sanar, comanda a estratégia da companhia e lidera um time 
de +150 pessoas em Salvador (BA) e São Paulo (SP). A Sanar 
é uma empresa que produz conteúdo relevante e prático para 
estudantes e profissionais da área de saúde.

Já Rodrigo Paolilo é membro ativo e líder no ecossistema 
empreendedor e de inovação do Brasil há mais de 16 anos e fundador 
e CEO do Grupo Rede+, além de ter sido Conselheiro do CRA-BA 
e presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários.
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Mais informações
As palestras foram realizadas no Quality Suítes & Hotel São 
Salvador, localizado na rua Dr. José Peroba, 244 – Stiep, em 
Salvador (BA). Os participantes receberam certificados do evento 
ao final das palestras.

Assessoria de Comunicação CFA 

46 /7346 / 73



Sobral, no Ceará, recebe 5º 
Fórum de Gestão PúblicaCRA•CE

O Conselho Regional de Administração do Ceará (CRA-CE) 
realizou em 13 de novembro, a 5ª edição do Fórum de Gestão 
Pública. A edição ocorreu em Sobral (distante 231km de 
Fortaleza), na zona norte do Estado.

O evento aconteceu na sede do IFCE, naquele município, e 
contou com a presença de Administradores e estudantes, além 
de profissionais e gestores do serviço público.

O 5º FGP debateu a importância do tema por meio da palestra 
“O IGM como ferramenta de excelência para a Gestão Pública”, 
proferida pela conselheira federal do Rio Grande do Norte, Adm.ª 
Ione Salem.

O presidente do CRA-CE, Adm. Leonardo Macedo, em conjunto 
com a vice, Adm.ª Rita Silveira, discutiu o assunto de forma 
ampla, por meio de uma mesa redonda, que contou ainda com a 
participação dos presentes.
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Já o delegado da Seccional Norte, Antonio Tabosa, comemorou 
o sucesso do evento. “Esta é a quinta edição do evento, e a 
segunda ocasião em que vem a Sobral. A ideia foi aprimorar 
os conhecimento dos nossos gestores e estudantes de 
administração da zona norte do Estado do Ceará nos temas 
propostos pela gestão pública”, diz.

Para Leonardo Macedo, o tema é um assunto que já faz parte em 
todo o setor público, e o evento não pode sair mais do calendário 
do conselho.

Ceará receberá Assembleia de 
Presidentes em março de 2020 
A capital cearense será anfitriã da próxima Assembleia de 
Presidentes do Sistema CFA/CRAs, prevista para os dias 11, 
12 e 13 de março do ano que vem. Além da Assembleia de 
Presidentes, Fortaleza vai sediar também a reunião da Diretoria 
Executiva (Direx), no mesmo período.

O presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz confirmou presença no 
Ceará durante o período do encontro. Já o presidente do CRA-
CE, Adm. Leonardo Macedo, o momento será oportuno para os 
presidentes e conselheiros debaterem sobre as rotinas específicas 
de cada regional, para troca de ideias e busca por soluções.

Leonardo Macedo anuncia também que, ano que vem, será 
realizado o 1º Encontro Nordeste de Administração. “O nome 
ainda é provisório, mas o conceito é estimular e debater 
problemas e soluções específicas para nossa profissão em 
nossa região”, defende.

Fonte: CRA-CE
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Accountability e Governança 
Corporativa para Inovação foi 
tema de projeto do CRA-DF

CRA•DF

O Conselho Regional de Administração do Distrito Federal - CRA-
DF realizou a segunda edição do projeto “Conselho de Amigo” com 
o tema “Accountability e Governança Corporativa para Inovação.

O assunto foi proposto pelo administrador e professor George 
Andrade, que trouxe conceitos e definições de accountability, 
governança corporativa e inovação, seus benefícios e desafios, 
estrutura organizacional, quando se fazem necessários, os 
mecanismos e ferramentas utilizados, vivência e prática.

O curso gratuito aconteceu nos dias 04, 05, 07 e 08 de novembro 
de 2019 para 45 participantes que receberam certificação com 
carga horária de 12 horas.

Fonte: CRA-DF
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CRA-ES lança Câmara Temática 
de EmpreendedorismoCRA•ES

Inovar. Essa é a palavra que vai nortear as ações da nova Câmara 
Temática de Empreendedorismo proposta pelo Conselho Regional 
de Administração do Espírito Santo (CRA-ES), para potencializar 
a carreira dos profissionais registrados na autarquia. A primeira 
reunião do grupo, que está em formação, vai acontecer no 
próximo dia 18, a partir das 18h30, na sede do Conselho, e os 
interessados em participar serão bem-vindos. 

“Empreender é uma demanda crescente na sociedade. Por 
isso, pensamos em desenvolver uma ação capaz de atender 
essa necessidade, disseminando a ciência da Administração, 
e ainda oferecer ferramentas práticas para os profissionais 
da administração”, explicou a assessora para Treinamentos e 
Eventos do Instituto de Administração do Espírito Santo (IAES), a 
administradora Marcela Haase. 

Ela informa, também, que a participação na Câmara Temática de 
Empreendedorismo está aberta aos estudantes e aos profissionais 
registrados na autarquia. “Quem quiser fazer parte do grupo de 
trabalho pode nos contatar que vamos prestar as orientações”, 
acrescentou. Aos interessados, basta enviar um e-mail para iaes@
creaes.org.br e aguardar a resposta com as diretrizes.
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 Coordenação
O coordenador da nova câmara temática do CRA-ES é o 
administrador, especialista em Marketing e com MBA em Gestão 
Empresarial, Negócios e Finanças, Gláucio Siqueira. “Sempre 
percebi que ainda prevalece uma educação muito voltada à 
ideia de “emprego” e menos de empreendedorismo. No mundo 
do trabalho atual, o profissional da administração precisa ser 
o maior impulsionador da mudança de gestão de carreira e de 
empresa estimulando, capacitando e impulsionando o mundo do 
empreendedorismo”, explicou.

De acordo com ele, o objetivo é também o de estimular os 
estudantes, desde o ensino médio até cursos superiores, 
promovendo palestras, fóruns, workshops e outros eventos. 
“Além de todos os cursos que poderemos disponibilizar, também 
produziremos e-books e conteúdos para ajudar a jornada 
empreendedora de cada um”, acrescentou o coordenador 
Gláucio Siqueira. 

Câmaras Temáticas
O projeto das Câmaras Temáticas (CT) foi iniciado, em 2018, após 
a percepção de que áreas da Administração demandavam algum 
tipo de estímulo. A primeira CT criada foi a de Recursos Humanos 
(RH) e está sob a coordenação da administradora Neidy Christo. 
Este ano, a Câmara Temática de Empreendedorismo é lançada 
será coordenada pelo administrador Gláucio Siqueira.

Todas as Câmaras Temáticas do CRA-ES são gerenciadas 
pelo Instituto de Administração do Espírito Santo (IAES), uma 
extensão da autarquia criada com a finalidade de contribuir com 
o aprimoramento e/ ou atualização dos conhecimentos técnicos 
dos profissionais da Administração.

Fonte: CRA-ES
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Fiscalização preventiva 
e orientativaCRA•GO

Proteger e zelar pelos interesses da 
sociedade e assegurar o exercício 
profissional de pessoas qualificadas 
e habilitadas para prestar serviços de 
qualidade. É esse o principal objetivo que 
o Conselho Regional de Administração 
de Goiás (CRA-GO) cumpre ao realizar a 
fiscalização. “Entre outras finalidades, 
visa orientar e normatizar o exercício de 
determinado ofício para a tranquilidade 
e segurança dos beneficiários dos 
serviços”, afirma o vice-presidente do 
CRA-GO, Adm. Wandré Ramos Garcia.

Durante o decorrer do ano, a equipe da Unidade de Fiscalização 
do CRA-GO esteve visitando empresas da Capital e diversas 
cidades do interior de todo o estado para fiscalizar o exercício 
profissional. O planejamento foi traçado de forma que fosse 
possível atingir os quatro cantos de Goiás. Segundo Wandré, 
a fiscalização das atividades profissionais são de extrema 
importância para o desenvolvimento sustentável do País na 
medida em que assegura o adequado acompanhamento do 
exercício de atribuições previstas em lei, privativas da categorias. 

Dessa forma, a fiscalização acaba conscientizando a sociedade 
e, além dos próprios profissionais em Administração, de que 
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muitos serviços existentes se encaixam em áreas privativas do 
Administrador. Conforme aponta Wandré, além dos tecnólogos e 
administradores, as empresas que exploram atividades inerentes 
ao campo profissional da Administração também devem estar 
registradas no CRA-GO e, obrigatoriamente, ter um administrador 
como responsável técnico, o qual tem como função “responder 
pelos atos profissionais à aplicação técnico-científica da 
Administração, dentro dos princípios éticos e da legislação 
vigente”, cita.

Valorização do administrador é 
trabalho em prol da categoria
Na busca da valorização profissional do administrador, o 
Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO) vem 
fazendo diversas ações. Uma delas é o apoio integral ao Projeto 
de Lei Complementar, oriundo da Associação dos Servidores 
de Carreira e Nível Superior do Município de Goiânia, que visa 
corrigir distorção salarial dos profissionais lotados nos cargos 
de analistas e procuradores junto à Prefeitura da capital. 

Ainda no sentido de buscar uma 
equiparação salarial, o CRA-GO também 
está fazendo gestões junto à Prefeitura 
de Itapuranga para tratar sobre a 
remuneração do servidor público que 
exerce cargo de administrador. “Nosso 
objetivo é fazer com que a profissão 
seja reconhecida e os profissionais 
remunerados de acordo com as suas 
competências”, esclarece o diretor do 
CRA-GO, Adm. Leonan Siqueira.

Com o objetivo de buscar a nomeação dos candidatos aprovados 
às vagas de Analista de Gestão com formação superior em 
Administração, no Concurso Público n.º 01/2017, realizado 
pela Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), o Conselho 
também vem trabalhando junto à direção da instituição buscando 
provimento às vagas relacionadas.

“É o CRA-GO trabalhando em prol da categoria”, assegura Leonan.
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Câmara de Ipameri faz sessão especial 
em alusão ao Dia do Administrador
Por meio da Lei Municipal n.º 2.734, de 28 de março de 2010, a 
Câmara Municipal de Ipameri aprovou o Dia do Administrador, lei 
esta sancionada pelo então prefeito à época, Wilson Geraldo Dugai. 

A Casa de Leis, junto a prefeitura, o CRA-GO e a Associação Goiana 
de Administração (AGAD), comemoram a data que consta no 
calendário cívico-cultural da cidade, no dia 9 de setembro, uma 
conquista de iniciativa do Adm. Samuel Albernaz, atual presidente 
do Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO).

Em razão de agenda, este ano a Câmara realizou a sessão especial 
em alusão ao Dia do Administrador no dia 22 de novembro, no 
Plenário Vicente Marot. Durante a cerimônia, Samuel Albernaz 
foi o grande homenageado da noite, pelos relevantes serviços 
prestados em prol da sociedade e da categoria.

O vereador Marcelo Aparecido Gomes de Godoi, presidente 
da Casa Legislativa, foi o autor da Sessão que recebeu os 
convidados e administradores para a noite. “A Administração é a 
profissão do coração do Brasil e o Administrador é o profissional 
habilitado, com todas as condições, para desempenhar 
corretamente seu papel no tocante a uma gestão altamente 
eficiente e eficaz. Muito nos honra essa sessão e a homenagem 
a mim direcionada”, afirma Samuel.

Fonte: CRA-GO
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EMAD - Encontro Maranhense 
de AdministraçãoCRA•MA

O Conselho Regional de Administração do Maranhão (CRA-
MA) realizou dois grandes eventos no estado: o XXII Encontro 
Regional de Administração em São Luís e o V Encontro Regional 
de Administração em Imperatriz. O tema Administração, Inovação 
e Sociedade, usado nos dois encontros, foi escolhido por meio 
de votação, pelos próprios profissionais da Administração, nas 
redes sociais do CRA-MA.

O XXII Encontro Regional de Administração em São Luís ocorreu 
nos dias 19, 20 e 21 de setembro nas dependências do Rio Poty 
Hotel. Cerca de 1000 pessoas passaram pelas 2 visitas técnicas 
(VALE S/A e BlackSwan), 7 palestras, 6 minicursos, 4 fischbowl, 
10 apresentações de artigos científicos e 3 artigos premiados. 
Essa programação reuniu 37 palestrantes e debatedores durante 
3 dias de evento. A palestra magna de abertura foi realizada 
por Carlos Nepomuceno, que abordou o tema “Impactos da 
Administração na Inovação e na Sociedade”.

O V Encontro Regional de Administração em Imperatriz foi 
realizado nos dias 25 e 26 de outubro, na cidade localizada no 
Centro/Sul do estado. O presidente do CFA, Adm. Mauro Kreutz, 
foi presença marcante no evento, que também contou com 
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o presidente do CRA-MA, o Adm. Samuel Melo Júnior, o vice-
presidente do CRA-MA, Adm.Jaylson Mendonça, o delegado da 
Seccional do CRA-MA em Imperatriz, Tec. Mário Meneses, e o 
conselheiro Adm. Márcio dos Santos. O evento reuniu acadêmicos 
e profissionais de Administração das cidades localizadas na 
região sul do estado. A programação foi variada com a realização 
de visitas técnicas às empresas VLI Logistica e Cervejaria Octos. 
Além disso, palestras e workshops com temas voltados para as 
áreas de Inovação, Administração e Sociedade. 

O presidente do CRA-MA, o Adm. Samuel Melo Júnior, evidenciou 
que o evento é realizado tradicionalmente no estado, atingindo 
as regiões norte e sul, levando temas de interesse, este ano 
com destaque para a inovação. “Entendemos que a inovação 
é indispensável para o desenvolvimento das pessoas e das 
organizações. É um tema sempre atual que a cada dia se 
apresenta com novas perspectivas e avanços”, destacou. O 
presidente do CFA, Adm. Mauro Kreutz, ressaltou a importância 
da valorização do profissional da Administração. “É muito bom 
ver o crescimento do CRA-MA, tanto na capital, como também 
nos outros municípios do estado. A profissão e o profissional da 
Administração precisam de reconhecimento e garantia dos seus 
direitos e o CRA-MA está pronto para dar este respaldo em todo 
o estado”, frisou.

Fonte: CRA-MA
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Minas lança Frente 
Parlamentar em Defesa dos 
Conselhos Profissionais

CRA•MG

Foi lançada, no dia 20 de novembro, na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais – ALMG, a Frente Parlamentar em Defesa 
dos Conselhos Profissionais. Proposta pelo deputado Dalmo 
Ribeiro, a Frente vem a atuar, junto com os conselhos e ordens 
profissionais, contra a PEC 108, que altera a natureza jurídica dos 
Conselhos. Para o deputado, a aprovação da PEC caracterizaria 
um retrocesso: “A Frente Parlamentar está sendo criada em 
defesa daqueles que trabalham com dignidade. Não entendemos 
a razão de destituir o que temos há quase cem anos”, ponderou. 

Resguardar a sociedade quanto ao registro profissional, inibindo 
a atuação dos profissionais sem ética e inaptos, é uma das 
atribuições dos conselhos profissionais e, justamente, a defesa 
da sociedade, é a principal preocupação do líder da Frente 
Parlamentar. “A sociedade vai ficar como nau sem rumo. Não 
teremos um norte. Os Conselhos não existem principalmente 
para punir, mas, sim, para orientar, para agregar à profissão. Sem 
isso, vamos recorrer a quem?”, finalizou Dalmo Ribeiro.
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Durante o lançamento, o presidente do CRA-MG, Jehu Pinto de 
Aguilar Filho, ressaltou a atuação do COP-MG, uma união de 
Conselhos e Ordens Profissionais mineiros para alcançar mais 
representatividade na sociedade e lutar por melhorias conjuntas 
nas profissões, mostrando a real função e importância dos 
órgãos fiscalizadores: “Cada vez mais que nós discutimos sobre 
a atuação dos Conselhos, sentimos uma necessidade maior dos 
Conselhos, percebemos a força que eles têm”, finalizou.

O Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 
compareceu em peso ao lançamento, marcando presença e 
defendendo a luta pela Administração pela sociedade.

Fonte: CRA-MG
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Com gestão compartilhada 
e eficiente, CRA-MS avança 
nas ações em 2019

CRA•MS

O Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do 
Sul (CRA-MS) está realizando um balanço das ações de 2019, 
principalmente para mostrar os avanços durante o ano. O conselho 
está em obras para ampliar sua estrutura de atendimento ao 
público na parte administrativa e de educação continuada.

O CRA-MS foi um dos parceiros da Rede de Controle durante a 
realização da 1ª Conferência Sul-mato-grossense de Governança 
Pública e Combate à Corrupção, apresentando o “Índice de 
Governança Municipal - IGM 2.0”. O CRA-MS também esteve com 
estande no hall de entrada destacando a atuação do conselho.

O IGM 2.0 também foi apresentado no “Fórum de Fortalecimento 
da Rede + Brasil – Etapa MS”. O CRA-MS realizou o “Workshop 
de Gestão Pública - IGM 2.0” em Corumbá, Três Lagoas e 
Paranaíba. Os administradores Rogério Bezerra e Rodrigo Cazelli 
apresentaram o conteúdo.

O 4ª Fórum de Gestão Pública reuniu profissionais de 
Administração que debateram temas como resultados na 
gestão pública, programa de integridade, gestão de projetos e 
captação de recursos, minimização de custos com sistemas 
de transparência, racionalização de despesas com pessoal, 
aprimoramento da administração municipal com a gestão 
adequada de processos, ampliação de receitas e aplicação 
prática do programa de integridade.
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A Semana de Administração teve palestra interativa de Luiz Artur 
Nogueira, da revista IstoÉ Dinheiro e com passagens no portal 
Exame e iG, e Rádio Bandeirantes. O tema foi “O futuro econômico 
e as oportunidades de mercado”. 

O Adm. Valdir Pereira ministrou conteúdo sobre “Motivação para 
o alcance de resultados” durante o CIPAD em Bonito. 

Com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo 
e Gestão de Pequenas Empresas (ANEGEPE), o CRA-MS realizou 
III Seminário de Inovação, Empreendedorismo e Gestão de 
Pequena Empresa (SInEGEPE). A temática foi “A logística como 
propulsora do desenvolvimento regional”.

Na fiscalização, CRA-MS percorreu as instituições para alertar 
sobre as áreas privativas da Administração. A medida faz parte 
do planejamento de transformar a Fiscalização do CRA-MS mais 
atuante e eficiente na defesa da profissão. O CRA-MS promoveu 
campanha de recadastramento e atualização da Carteira de 
Identidade Profissional (CIP).

Talentos da Administração e as personalidades foram 
homenageados pelo CRA-MS em Campo Grande, Dourados e 
Ponta Porã. Na questão social, o CRA-MS está mobilizando o 
público para aderir a campanha “Papai Noel dos Correios”, que 
tem o objetivo de adotar cartinhas para presentear crianças. 

Profissionais que brilham no esporte também foram destacados.  
João Guilherme foi destaque em SP ao escrever seu nome no 
livro das artes marciais. A Adm.ª Marilza é praticante do Karatê 
e conversou com a imprensa do CRA sobre sua paixão pelo 
esporte, da mesma maneira que a gerente do Conselho, Adm.ª 
Meire Pelk, que é praticante de corrida de rua e trilha.

No site www.crams.org.br: Reportagem da Exame sobre profissão 
de Gestor Ambiental e a nota do Enade dos cursos de tecnologia 
em Processos Gerenciais, Turismo e Administração da UFMS.

Fonte: CRA-MS
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Fiscalização do CRA-MT 
mostra resultados positivosCRA•MT

A equipe de fiscalização do Conselho Regional de Administração 
do Mato Grosso (CRA-MT), com ações coordenadas e 
controladas, vem mostrando resultados positivos quando se 
trata de fiscalização de empresas prestadoras de serviços de 
Administração.

Com um planejamento ousado e ações controladas, a equipe de 
Fiscalização do CRA-MT,  composta pela diretora Keila Cardoso; 
pelo gerente Geraldo Cerilo, pelo fiscal José Adolpho Vieira e pela 
assessora de Fiscalização, Rosany Abreu vem, no cumprimento 
de sua finalidade precípua, fiscalizando e requerendo de empresas 
que prestam serviços de treinamento e desenvolvimento 
profissional e gerencial; consultoria e assessoria empresarial; 
factorings; e Administradoras de Condomínios os devidos 
registros na autarquia.

Caso exemplar foi o da ação de fiscalização contra pessoa jurídica 
prestadora de serviços de Treinamento e Desenvolvimento 
Profissional e Gerencial, em que a fiscalização autuou empresa 
sediada na cidade de Rondonópolis pela falta de registro no 
Regional e ela recorreu ao poder judiciário tentando afastar a 
obrigatoriedade do registro, contudo, não logrou êxito.
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O juiz Victor de Carvalho Saboya de Albuquerque, da 1ª Vara 
Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, 
ao analisar a pretensão da fiscalizada, contida nos autos do 
Processo n.º 1000174-55.2018.4.01.3602, indeferiu o pleito, 
haja vista, que as atividades da empresa se coaduna com as de 
administrador.

Consignou o juiz em sua decisão: “Nesse cenário, a generalidade 
das expressões “desenvolvimento profissional” e sobretudo 
“gerencial”, aliada às assertivas de que a empresa detém 
atribuições de mapeamento de estrutura organizacional 
e de processos, revisão de políticas de compras, vendas, 
financiamentos, avaliação de empresas (Valuation), gestão 
de estoques, revisão e elaboração das práticas de governança 
corporativa, desenvolvimento e implementação de pactos, 
acordo de acionista ou cotista e código de conduta, e elaboração 
de planejamento estratégico, demonstra, já nesta fase de 
cognição exauriente, que há correspondência com as atividades 
do profissional técnico em administração. Com efeito, a teor do 
disposto na Lei n.º 4.769/65 (Art. 2º), referenciada em linhas 
passadas, compete ao técnico em administração o planejamento, 
implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos 
da administração, como administração e seleção de pessoal, 
organização e métodos, orçamentos, administração de material, 
administração financeira, administração mercadológica e de 
produção, o que coincide, ao menos em parte, com o objeto 
social da parte autora, especialmente no que tange aos termos 
“mapeamento de estrutura organizacional e de processos”, 
“gestão de estoque”, “práticas de governança corporativa”, 
“desenvolvimento e implementação de pactos” e, ainda, 
“planejamento estratégico”. Vale destacar as assertivas do 
Conselho réu, na peça de defesa, no sentido de que (litteris) 
“toda empresa de treinamento que visa garantir o sucesso na 
prestação de serviços aos seus clientes, envolve algumas 
etapas que devem ser seguidas, são elas: levantamento de 
necessidades e expectativas, diagnósticos, identificação do 
treinando, planejamento, elaboração ou estruturação do curso 
ou treinamento, execução e, por fim, a avaliação dos resultados 
obtidos com o treinamento”, coadunando-se com as definições 
trazidas pelo Art. 2º da Lei n.º 4.769/1965, acima referenciado.”.
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Mesmo sendo um caso particular, para o CRA-MT essa é uma 
importante conquista, pois a decisão apresentada servirá de 
referência para casos semelhantes e demonstra que a fiscalização 
da autarquia atua em rumo certo para defender a sociedade de 
empresas sem o devido registro e de profissionais inabilitados.

Fonte: CRA-MT



CRA-PA inaugura 
nova sedeCRA•PA

“Não há sentimento que expresse”, diz Mauro 
Kreuz durante discurso de inauguração

A inauguração da nova sede do Conselho Regional de 
Administração do Pará (CRA-PA) foi marcada por muita emoção. 
A cerimônia que abriu as portas do novo espaço aos profissionais 
do estado e aos membros do Sistema CFA/CRAs foi realizada 
em Belém, na noite do dia 21 de novembro de 2019. 

Depois de constatadas inúmeras irregularidades, o Regional foi 
submetido a uma intervenção federal em janeiro deste ano. Em 
seu discurso de boas vindas, o presidente interventor, Amílcar 
Pacheco, afirmou que o sentimento é de “quase dever cumprido”. 
“A   luta ainda não acabou. A nossa missão vai até o dia 31 de 
março de 2020 e como Deus está acima de tudo e acima de 
todos, nós pretendemos realizar as eleições para a nova gestão 
e continuaremos dando um apoio nesta transição. Depois disso, 
aí sim, a Junta Interventora vai poder dizer  ‘missão dada, missão 
cumprida’”, disse. 
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O presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Mauro 
Kreuz, reconheceu e parabenizou o “brilhante” trabalho da Junta 
Interventora, composta pelo presidente interventor, Amilcar 
Pacheco, e pelos membros Marcos Kalebbe e Rogério Cristino. 

“Esse momento simboliza um novo tempo para o CRA-PA e 
para o Sistema CFA/CRAs. Nosso filho voltou para casa e nós 
o acolhemos com o coração aberto. Essa inauguração é fruto 
do trabalho desses três guerreiros. Eles não aportaram apenas 
o seu tempo e inteligência, eles foram além e deram uma 
demonstração de coragem, de ousadia para enfrentar tudo o que 
eles enfrentaram. Não desistiram, trabalharam com afinco. A 
história vai homenageá-los em nosso Sistema”, afirmou Kreuz. 

Os convidados puderam andar pelas novas instalações do 
Regional e comprovar a preocupação da Junta, que cuidou de 
toda a infraestrutura para proporcionar conforto e qualidade 
de trabalho aos funcionários e também oferecer um serviço de 
qualidade aos profissionais de Administração. 

Durante a inauguração, alguns administradores do estado foram 
homenageados pela contribuição dada à profissão. 

Novo CRA-PA
Endereço: Travessa Quintino Bocaiúva, 2301, sala 2303, 
Cremação - Belém/ PA. 

Fonte: CRA-PA
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15º Enapi 
é um sucessoCRA•PI

O Encontro de Administradores do Piauí (Enapi) chega a 
sua 15ª edição, e está consolidado como o maior evento de 
Administração do Piauí. Logo na primeira noite do encontro nos 
deixou orgulhosos. A grandiosidade do evento superou nossas 
altas expectativas, nos levando a querer fazer cada vez mais. 
Estiveram presentes na nossa abertura o presidente do Conselho 
Federal de Administração, o adm. Mauro Kreuz, o Secretário de 
Administração do Governo do Estado, Merlong Solano, e Gustavo 
Nogueira, representando o senador Ciro Nogueira.

Marcada por muita emoção, experiências sensoriais, 
conhecimento e música. Esse é o resumo da segunda noite 
do 15° ENAPI. Este ano elevamos o nível de convidados e 
chamamos personalidades de renome nacional para comandar 
nossas palestras. Na segunda noite do evento tivemos palestra 
da adm. Yolete Dourado, do adm. Rafael Telles e da jornalista da 
Rede Globo, Mônica Carvalho. O encerramento ficou por conta do 
show de Anderson Rodrigues, que botou todo mundo pra dançar. 
O CRA-PI trabalhou muito para garantir aos administradores do 
Piauí o melhor conteúdo nos dois dias de evento.
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Os minicursos oferecidos no 15° ENAPI foram sucesso! Os 
administradores Alexandre Magalhães, Marina Simão, Elias 
Gomes e Fábio Nery comandaram as oficinas. Dezenas de 
pessoas compareceram para aprender e debater sobre uma série 
de temas importantes para nossa profissão. O CRA-PI pensou 
em cada detalhe do ENAPI para garantir ao participante a melhor 
experiência. Ao todo foram realizadas pouco mais de 1.000 
inscrições entre palestras e mini cursos.

 Fonte: CRA-PI
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Mais duas cidades fecham 
turma para capacitação 
oferecida pelo CRA-PR

CRA•PR

Egressos participarão de rede nacional de 
prestação de serviços de consultoria

O Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores 
de Conhecimento em Micro e Pequenas Empresas, que 
acontece em várias cidades paranaenses, está com inscrições 
encerradas. Após o sucesso de inscritos em Curitiba, Londrina, 
Cascavel e Maringá, outras duas cidades também fecharam 
turmas - Guarapuava e Pato Branco. Ao todo, mais de 250 
administradores do Estado do Paraná se inscreveram para a 
seleção, oferecida gratuitamente pelo CRA-PR e que conta com 
a chancela da FIA/USP.

“O objetivo dessas iniciativas sempre vão ao encontro do objetivo 
de nossa atual gestão, que é focada em aumento de renda, maior 
empregabilidade e gerar mais opções de trabalho aos egressos”, 
afirma a Adm.ª 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, sendo sempre um sábado 
por mês, somando o total de 120 horas. A maioria das cidades já 
estão com as turmas em andamento.
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Ainda de acordo com a delegada, todas as aulas contam com o 
acompanhamento de um delegado ou conselheiro do CRA-PR. 
Outras ações e atividades estão sendo programadas pelo CRA-
PR para 2020 com esse mesmo objetivo.

Rede Nacional de Consultores.
Os consultores que concluírem com sucesso a capacitação 
realizada no Estado do Paraná farão parte da Rede Nacional 
de Consultores Capacitados em MPEs, que visa ampliar 
a empregabilidade dos administradores em todo o País. 
Recentemente, o CFA estabeleceu uma parceria com a Caixa 
Econômica Federal para aplicar o conhecimento dos consultores 
em ações com micro e pequenos empresários clientes da CEF. 

Fonte: CRA-PR



CRA-RJ oferece programa de 
pós-carreira para registradosCRA•RJ

A fim de valorizar ainda mais o profissional registrado durante 
toda sua vida no mercado de trabalho e após, o Conselho 
Regional de Administração do Rio de Janeiro lança o Programa 
Preparatório para Aposentadoria E Pós-Carreira (Proa), que terá 
sua primeira turma no início de 2020.

De acordo com o presidente Adm. Wallace Vieira, ao realizar um 
programa dessa natureza, o CRA-RJ exerce sua responsabilidade 
social e o comprometimento ético com o profissional de 
Administração e áreas conexas.

“O Proa visa proporcionar-lhes a oportunidade de planejar 
novos rumos, fornecendo-lhes estímulo e apoio para o melhor 
planejamento de seu futuro, ao obter informações adequadas 
sobre a aposentadoria, identificar alternativas de atividades 
pós-aposentadoria, discutir e refletir seus medos, ansiedades, 
sonhos e aspirações com pessoas que estão vivendo um 
momento semelhante. Pessoas melhor preparadas tendem a 
encarar esse ‘rito de passagem’ de maneira mais consciente 
e menos traumática”, afirma Vieira, lembrando ainda que ao 
trabalhar essa situação de forma natural, as pessoas jurídicas 
também tendem a ganhar.
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“A empresa que trabalha adequadamente a saída de seus 
colaboradores pode vir a conseguir evitar a perda de seus 
conhecimentos e experiências; pode planejar citadas saídas e 
garantir a preparação de substitutos para o provimento de postos 
decorrentes dessas rescisões contratuais”, garantiu.

O Proa pretende proporcionar ao participante conhecimentos, 
informações, orientação e aconselhamento pessoal e 
profissional que contribuam para potencializar habilidades, 
aptidões, atitudes, valores e visão que o auxilie a melhor entender 
o processo de aposentadoria, propiciando-lhe condições para 
planejar a saída da empresa; viabilizar seu projeto de pós-
carreira; além de resgatar a autoconfiança e a autoestima, como 
decorrência. É vital pensar que ter uma visão do futuro e um 
planejamento dessa visão é importante para se alcançar uma 
aposentadoria satisfatória e, se for o caso, uma pós-carreira 
produtiva e prazerosa.

O programa possui diversos módulos, como Gestão da 
informação; balanço de competência pessoal e profissional; 
construção de cenários e prospecção de futuros; projeto 
profissional e/ou de vida; finanças pessoais; entre outros.

A primeira turma do Proa será formada nos primeiros meses de 
2020. Fique ligado nas redes sociais do CRA-RJ para saber como 
se inscrever em mais esse serviço oferecido pelo seu Conselho!

Fonte: CRA-RJ
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CRA-RN reforça Projeto 
de InteriorizaçãoCRA•RN

O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte 
(CRA-RN) tem desenvolvido vários esforços com o objetivo 
de proporcionar uma maior aproximação da autarquia com os 
profissionais do interior do estado. 

Dentro deste plano de interiorização, o CRA-RN promoveu,  
recentemente, ações nos municípios de Assu, Currais Novos e 
Pau dos Ferros. 

No dia 05 de novembro, o Projeto Movimento Administração 
realizou, na cidade de Pau dos Ferros, encontros com alunos 
de Administração da Universidade Estadual do RN – UERN e 
Universidade Potiguar – UnP.

Durante as reuniões com os estudantes, a coordenadora de 
fiscalização, Tatiana Costa Pinto, explicou o que há em comum 
entre eles e o Regional, quais as atividades típicas do administrador, 
quais empresas são obrigadas a ter um administrador, como 
funciona a fiscalização e o trabalho do Responsável Técnico.
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O projeto é uma ação do conselho que tem como finalidade 
proporcionar encontros com alunos, de forma a incentivar o 
debate sobre temas relacionados à profissão e à fiscalização do 
exercício do profissional de administração.

Dia 07 de novembro, a cidade de Assu recebeu o Projeto 
Desenvolve ADM, dentro da programação do III Congresso de 
Administração da Faculdade do Complexo Educacional Santo 
André (CONAF).

Cerca de 80 estudantes e profissionais do município 
participaram da palestra apresentada pelo especialista em 
Gestão Estratégica de Pessoas, Coach, Mentor Organizacional e 
diretor de Formação Profissional do CRA-RN, Rodrigo Fortunato, 
com o tema “Gestão 4.0.

Em Currais Novos, o CRA-RN promoveu um encontro de Líderes 
de sala dos Cursos de Administração da Universidade Paulista 
- UNIP, UFRN, Anhanguera e da Faculdade Católica Santa 
Teresinha, de Caicó.

O encontro, dia 08 de novembro, incluiu a apresentação de 
palestra da diretora de Desenvolvimento Institucional e Eventos, 
Isabella Mendonça, sobre “Liderança Estratégica” e uma roda 
de discussão sobre o papel do líder de sala. A apresentação 
envolveu os alunos que participaram com perguntas, 
depoimentos e exemplos.

Fonte: CRA-RN
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Regional incentiva produção 
científica em RondôniaCRA•RO

Maior evento da administração em todo o estado, o Encontro 
Rondoniense de Administradores e Tecnólogos (Enrat) tem sido 
fundamental para incentivar a produção científica em Rondônia, 
conforme destacou a adm. Simone Marçal Quintino, coordenadora 
do projeto, mencionando o engajamento de profissionais da 
administração e graduandos. “Um evento de cunho científico 
de excelência com ampla repercussão estadual, que manifesta 
o papel do Regional de Administração como incentivador de 
publicações científicas”, disse Simone Marçal.

Para o administrador Edney Costa Souza, que também 
coordenou o evento neste ano, a proposta do Enrat é 
discutir sobre o desenvolvimento de melhorias para a classe 
profissional. Segundo ele, além de valorizar a profissão e 
proporcionar a interação entre os profissionais da administração 
de todo o estado, o Enrat propicia meios para a divulgação do 
conhecimento científico, por meio da apresentação e publicação 
de resumos e artigos científicos, que são relevantes para os 
profissionais da área. “O livro com os artigos selecionados é 
um dos poucos instrumentos de divulgação de pesquisas para 
professores, acadêmicos, administradores e tecnólogos do 
estado”, acrescentou.
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Agregando valores
O presidente Marcos Tadanori Ito, do CRA-RO, destaca o Enrat 
como um evento que contribui para o compartilhamento de 
conhecimentos e a troca de experiências, mencionando que o 
objetivo do Encontro é fortalecer ainda mais a profissão e os 
profissionais em todo o estado. “A proposta é agregar valores 
e oferecer espaço para que administradores, tecnólogos e 
graduandos possam produzir e mostrar trabalhos que venham 
contribuir para melhorar a gestão, pública e privada, por 
meio de propostas diferenciadas que podem vir a tornar-se 
referências”, acentuou.

Mais de 60 artigos científicos foram inscritos e apresentados 
a uma comissão especial que analisa cada um dos trabalhos 
para definir, por meio de critérios específicos, os que serão 
publicados no livro do III Enrat, que deverá ser editado no primeiro 
semestre de 2020. O Encontro teve palestras do presidente 
do Conselho Federal de Administração, Mauro Kreuz, e dos 
professores e administradores Eduardo Rossi e Arthur Bezerra, 
enfatizando temas relacionados à inovação tecnológica.

Fonte: CRA-RO
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Escola de Videira recebe projeto 
piloto do Administrador do FuturoCRA•SC

O Conselho Regional de Administração de Santa Catarina lançou 
no mês de novembro projeto que estava em maturação há algum 
tempo. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 
de Videira e a Universidade do Oeste de Santa Catarina está 
sendo realizado o piloto do “Administrador do Futuro”. O mote do 
projeto é de estimular a Administração e o espírito empreendedor 
nas crianças do estado. Inicialmente o município do meio-
oeste catarinense recebe as aulas que servirão de modelo para 
expansão a outras escolas e cidades nos próximos anos. 

As primeiras aulas do projeto Administrador do Futuro foram 
ministradas na Escola Básica Vilson Pedro Kleinubing. Os 
acadêmicos do cursos de Administração da UNOESC, coordenados 
pela professora Cristiane Bonatto de Morais, apresentaram para 
os alunos do 4º ano conceitos sobre organização, trabalho em 
equipe, liderança, otimização do tempo e respeito ao próximo. Em 
destaque abordagens sobre quem é o Administrador no mundo 
do trabalho e como funciona a estruturação das empresas no 
Brasil. Os alunos da rede municipal aprovaram a iniciativa e 
interagiram de forma intensa com os mentores do projeto. 
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“O CRA-SC avaliou que empresários, empreendedores e 
seus negócios bem administrados são fundamentais para o 
desenvolvimento sócio-econômico e o crescimento do país. 
Com o Administrador do Futuro vamos criar desde cedo nas 
crianças e, por consequência, na sociedade futura, uma cultura 
sobre a importância do bom gerenciamento de empresas e do 
empreendedorismo para a geração de empregos e riqueza para a 
sociedade”, destacou o vice-presidente Administrativo Financeiro 
do CRA-SC, Adm. Eduardo Bridi, idealizador do projeto. 

Fonte: CRA-SC



CRA-SP lança 
CIP DigitalCRA•SP

Pensando em melhorar a experiência e facilita, ainda mais, o 
dia a dia dos profissionais da Administração, o CRA-SP inova 
mais uma vez e lança a CIP Digital - Carteira de Identidade 
Profissional Digital.

Desde o dia 8 de novembro, todos os profissionais da 
Administração registrados no CRA-SP podem ter sua CIP Digital 
no celular, ao alcance de um toque. Para solicitar a CIP Digital, 
os profissionais registrados devem acessar o portal do CRA-
SP e, após receber o código de ativação - que será enviado via 
e-mail - seguir algumas instruções para ter acesso à CIP Digital 
no celular:

Passo 1:
 Procurar e baixar o aplicativo PROID no Google Play ou na 
Apple Store;

Passo 2: 
 Clicar na opção “Sua Primeira Carteira”;

Passo 3:
 Clicar em “Procurar” e, em seguida, selecionar a opção 
“Profissionais da Administração - Carteira de Identidade 
Profissional”;
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Passo 4: 
 Inserir o número de registro no CRA-SP e o código recebido 
via e-mail;

Passo 5:
 Criar uma senha de acesso e pronto. A CIP digital estará 
disponível no celular.

O valor da taxa de emissão da CIP Digital é de R$ 35,00 e a 
taxa de manutenção de R$ 20,00 por ano. Solicitando a CIP até 
31/12/2019, o profissional fica isento da taxa de manutenção de 
2020.

Salientamos que a CIP, física ou digital, tem o mesmo valor legal, 
pois é um documento oficial, válido em todo território nacional.

Caso necessário, a autenticidade da CIP Digital pode ser 
comprovada por meio de QR Code gerado no próprio app PROID.

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/

