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Atenção! 
O CRA-BA solicita a todos os profissionais registrados 
que atualizem seu cadastro para facilitar o contato do 
Conselho, quando necessário, e o envio da Revista do 
Administrador e de material de divulgação de eventos. 
A atualização pode ser feita através de envio dos dados 
para o e-mail registro@cra-ba.org.br. 

 É bom lembrar que o registro profissional no Conselho é 
obrigatório para o exercício da profissão e pode ser feito 
por Administradores e por Tecnólogos da Administração. 
Profissionais registrados conferem força ao Conselho e 
reforçam sua função de defender a profissão.

Revista do Administrador

Expediente



“Grandes visões sem grandes pessoas são simplesmente 
irrelevantes” afirma o grande ícone atual da Administração, 
Jim Collins. Neste ano eleitoral tanto Nacional como do nos-
so Sistema CFA/CRAs, nada mais relevante para nós, que 
lideramos e lidamos com pessoas, renovarmos as nossas 
ideias e visões que definem o mundo atual, a nossa Nação 
e nosso Estado. Não há nada mais inovador que fixarmos 
as nossas visões e mentes para um panorama que olhe o 
presente, mais preparados para as perspectivas do futuro. 
O nosso apelo para o “orgulho em sermos Administradores” 
se assenta na realidade atual, cujas decisões podem ou não 
comprometer o nosso destino e qual será a nossa responsabi-
lidade com as transformações necessárias, para assegurar-
mos o alcance dos nossos objetivos como profissionais.

Como líderes, e para tanto, somos preparados continua-
mente, não podemos ser omissos em por em prática a nossa 
criatividade inovadora. Estamos comemorando este ano o 
49º aniversário da lei que regulamentou a nossa profissão e 
em 2015 o nosso Jubileu de Ouro. Ao analisarmos a nossa 
contribuição para o desenvolvimento deste País, pois somos 
hoje mais de 320 mil Administradores, e mais de 1 milhão 
estudantes nas nossas Instituições de Ensino, um capital 
importantíssimo para alavancagem do nosso crescimento. 
Convem ressaltar que este ano fomos reconhecidos nacio-
nalmente pela nossa presença no cenário brasileiro através 
da Lei nº 12.967 através da qual a nossa Presidente Dilma 
Rousseff institui o Dia Nacional do Administrador e quase 
que simultaneamente o Governador Jaques Wagner sancio-
na a Lei nº 12.955 que também institui o Dia do Adminis-
trador no Estado da Bahia, ambos a serem comemorados 
anualmente à 9 de setembro.

Orgulhosos ou não? Mais responsabilidades também por 
sermos signatários do Pacto Global das Nações Unidas e o 

dever que temos como Administradores de observar-
mos com rigor os 10 princípios que nos comprometem, 
efetivamente, a esta participação global.

Ressaltamos ainda, que nos credenciamos e fomos 
honrados com a indicação para participar como Membro 
Titular do Conselho Municipal do Meio Ambiente – 
COMAM, aspiração que concretiza a busca constante 
da nossa presença nesta área tão importante para 
nós Administradores. Identicamente pleiteamos e 
conseguimos participar do CEPRAM – Conselho 
Estadual do Meio Ambiente, como Suplente o que nos 
credencia também, estarmos presentes na Área Am-
biental em todo o nosso Estado. Agradecemos muito 
às autoridades Municipal e Estadual que reconhecem, 
assim como outras unidades da Federação, o papel do 
Administrador nesta área tão vital para nossa terra.

Apelamos a todos os colegas e Instituições de 
Ensino do nosso Estado para nos engajarmos nas co-
memorações do nosso Jubileu de Ouro – 50 anos – no 
próximo ano, com eventos, conferências e palestras 
que justifiquem o nosso orgulho. O CRA-BA continua 
aprimorando a qualidade e quantidade de serviço que 
vem prestando à nossa Sociedade e aos colegas Ad-
ministradores e Tecnólogos, através de convênios com 
Instituições de Ensino e outras áreas dentre as quais 
destacamos o CRA-PREV, o PETROS para aposenta-
doria complementar, e mais de centenas de Convênios 
com Instituições Privadas nas mais diversas áreas da 
nossa Comunidade.

Nesta edição, vocês ainda terão informações rele-
vantes, de interesse dos colegas e toda a Sociedade.

 Saudações.

Adm. Roberto ibrahim Uehbe | Presidente | CRA-BA no 4.324

ORGULHO DE SER 
ADMINISTRADOR
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Agenda
XXV Encontro Brasileiro de  
Administração 

14 a 17 de setembro 
Cuiabá, mt 

Realizado pelo CFA e CRA-MT, a edição 2016 do ENBRA 
terá como tema principal O Impacto das Mudanças nas 
Organizações, cujo enfoque recai sobre a gestão da 
mudança e na necessidade de constante adaptação das 
organizações nos dias atuais.  A partir do pilar central 
do evento, ainda serão abordados três diferentes temas 
específicos - Governança Corporativa, Sustentabilidade, 
Criatividade e Inovação e Planejamento. 

encontro dos professores e 

Coordenadores de Administração  

6 a 7 de outubro  
salvador, BA 

O EPROCAD acontece no dia 6 de outubro, na Casa do 
Comércio, com realização do CRA-BA em parceria com a 
Angrad e Sindaeb.  A programação consta de duas pales-
tras – Acreditação Internacional, com Prof. Mário Moraes, 
presidente da ANGRAD e  A Aprendizagem Significativa 
no Curso de Administração, com Prof. Mauro Kreuz, dire-
tor de Formação Profissional do CFA. O evento também 
acontece em Feira de Santana, no dia 7 de outubro, com 
palestras dos professores Mauro Kreuz  e Mário Moraes. 

interior

Professor de Administração publica livro

O professor Adm. Elinaldo Leal lança o livro “Teorias 
Administrativas Contemporâneas: diálogos e convivência” 
durante a 18ª Semana do Administrador (Semad), dia 19 
de outubro, a partir das 19h30, em Vitória da Conquista. A 
publicação é da Hucitec Editora e da Edições Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia e tem o apoio do CRA-BA.

O livro traz uma abordagem sobre as teorias 
administrativas contemporâneas, por meio do 
conhecimento científico e das experiências dos autores 
e reflete pensamentos conservadores e progressistas 
ao possibilitar espaços de diálogos e convivência dos 
estudos ortodoxos, organizacionais e críticos, tornando-se 
estimulante e útil a professores, pesquisadores, estudantes, 
empresários, gestores e a todos que a ele recorrerem. 

Serviço

Lançamento do livro “Teorias Administrativas 
Contemporâneas: diálogos e convivência”

Onde: Auditório do CEMAE (Estrada do Bem-Querer, 
Bairro Universitário, Vitória da Conquista-BA).

Dia: 19 de outubro (quarta-feira) 

Horário: a partir das 19h30                 Valor da obra: R$ 50. 

http://www.enbra.org.br
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Prêmio Belmiro siqueira 2016 
Encerradas as inscrições para 

o Prêmio Belmiro Siqueira de Ad-
ministração 2016, promovido pelo 
Conselho Federal de Adminis-
tração (CFA). Este ano os temas 
escolhidos foram: “A Gestão Am-
biental como área de atuação do 
Administrador”, e “As implicações 
éticas da Gestão Ambiental nas or-
ganizações”. O CRA-BA recebeu 
três trabalhos para análise. O prê-
mio Belmiro Siqueira 2016 tem por 
finalidade reforçar o entendimento 

de que os profissionais de Gestão 
Ambiental, também, compõem  
o universo da Administração.  

Para concorrer ao Prêmio, 
o candidato precisa ser estu-
dante de Administração, ou 
Administrador registrado e 
em dia com as obrigações 
no seu CRA. As modalidades 
existentes são Artigo Acadê-
mico, Artigo Profissional ou 
Pós-Graduação Stricto Sensu. 

CFA adota Sistema eletrônico de informações

 O Conselho Federal de 
Administração (CFA) pas-
sou a utilizar efetivamente 
o Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI), desde 
abril de 2016.  Em breve, a 
novidade tecnológica tam-
bém estará disponível aos 
Conselhos Regionais de 
Administração (CRAs).

Com o SEI, a gestão documental do CFA terá 
mais agilidade em suas operações, além de eco-
nomizar papel. Os processos, também, ficarão 
mais transparentes e eficazes, tendo em vista 
que a plataforma de trabalho disponibiliza ferra-
mentas de controle claras e objetivas.

Diretor da Câmara de Administração e Finanças 
(CAF), o conselheiro federal Adm. Armando Lobo 
falou sobre a adesão do novo sistema: “acabamos de 
dar alguns passos a frente na eficiência dos nossos 

procedimentos administrativos, 
inovando a gestão documental”.

Em novembro de 2015, o 
CFA assinou convênio com Mi-
nistério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, e foi o primeiro 
Conselho Profissional a adotar 
a ferramenta ao oficializar sua 
adesão ao Processo Eletrônico 
Nacional (PEN). A plataforma 

foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 
4° Região (TRF4) e  já é  adotado por mais de 60 ór-
gãos públicos do país.

O CFA está otimizando suas tarefas no SEI. A 
implantação está provocando uma mudança na 
cultura administrativa da Autarquia, processo 
que requer algum tempo de amadurecimento. 
Assim que os novos procedimentos estiverem 
definidos, o CFA irá disponibilizar aos CRAs, para 
adesão, o Sistema Eletrônico de Informações.
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Enquanto as prefeituras e câmaras de vereadores 
se preparam para conhecer seus novos integrantes 
em todo o país, o Sistema CFA/CRAs aguarda a esco-
lha de um terço do seu colegiado. O ano é de eleições 
e, do mesmo modo que os brasileiros precisam ter seu 
título de eleitor em dia, os profissionais de Adminis-
tração devem estar com seus dados cadastrais atuali-
zados para poder votar.

As eleições do Sistema CFA/CRAs estão marcadas 
para o dia 18 de outubro deste ano.Mais uma vez, o 
CFA realizará o pleito pela internet por meio do site 
www.votaadministrador.org.br. O sistema eletrônico 
de votação é pioneiro e atestado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), tendo a sua segurança garantida pela 
maior autoridade eleitoral do país.

Para votar, Administradores e Tecnólogos regis-
trados e em dia com os CRAs, devem manter seus 
dados cadastrais – como endereço e e-mail – atu-
alizados. O procedimento é necessário para que o 
eleitor receba a senha para votação via internet, 
do contrário é inviável a participação no pleito.  
< www.votaadministrador.org.br>

sistema CFA/CRAs se prepara para as eleições 2016

Curso aborda Governança Pública 

Palestra visa troca de conhecimentos e tecnologias

O Conselho Regional de Administra-
ção da Bahia (CRA-BA) foi representado 
pelo Conselheiro Adm. João Batista Nas-
cimento Filho no curso “Boa Governança 
Pública”, promovido pelo Conselho Fe-
deral de Administração, em março. 

Durante o evento, os gestores trocaram 
ideias e dividiram estratégias de aborda-
gem e comunicação. “Trocamos opiniões 
para contribuir com a Gestão Pública. Preten-
demos promover palestra em todo o Brasil, 
levando informações sobre o novo conceito 
de governança pública com responsabilidade 
social”, informa o Adm. João Batista.

O curso, ministrado pelo instrutor Édson 
Franklin Almeida, teve o objetivo de incre-

mentar o intercâmbio de informações e tecnologias e a cooperação 
técnico-científica, visando à capacitação e ao aperfeiçoamento para o 
desenvolvimento institucional da Gestão Pública.
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Responsabilidade técnica do Administrador

O evento anual do Dia da Profissão de Administrador 
acontece este ano 14 de setembro, no Fiesta Conven-
tion Center , com o tema “ Metacompetência e o Admi-
nistrador - Desenvolvendo o Espírito Empreendedor”. 
A entrada é 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Como palestrante convidado, o evento traz o Adm. 
Nailor Marques Júnior, professor por mais de 30 
anos, coach por mais de 06 anos, escritor e consul-
tor de Capital Humano do Grupo Belllinati Perez. 
São mais de 1800 palestras e cursos ministrados no 
Brasil e no exterior e 28 livros publicados, entre eles: 
“Sucesso com Inteligência”, “O Gerente que não Ge-
rencia” e “Vender com Filosofia e Arte”.

O Dia do Administrador é uma data oficial baseada na as-
sinatura da Lei 4769/65, que instituiu a profissão de Ad-

dia dos Profissionais 
da Administração

ministrador no Brasil, dia 9 de setembro. O evento 
é promovido pelo Conselho Regional de Admin-
istração da Bahia (CRA-BA), em parceria com o 
Sindicato dos Administradores do Estado da Bahia 
( SINDAEB) e com a Federação Nacional dos Ad-
ministradores ( FENAD).

Presença maciça de Administradores

Visando investir na capacitação profissional dos 
Administradores, o Conselho Regional de Admi-
nistração da Bahia (CRA-BA) realizou em junho, no 
auditório da Casa do Comércio, o Seminário de Res-
ponsabilidade Técnica do Administrador e demais 
Profissionais Registrados nos CRAs.

Com o tema “licitação – Gestão e Fiscalização de Con-
tratos Administrativos”, a palestra da profª Alzineide 

encontro dos Delegados -  Em paralelo ao Seminário, no 
Auditório do Centro de Desenvolvimento Profissional do 
CRA-BA foi realizado o 12º Encontro dos Delegados e Re 
presentantes do CRA-BA, para integração, atualização e 
discussão de assuntos de interesse das Seccionais e Repre-
sentações, bem como da categoria do Administrador e de-
mais Profissionais registrados nesta Autarquia Federal.

Dantas foi oportuna pela relevância do momento em 
que o país atravessa, onde o controle social dos atos da 
administração pública está sendo acompanhado por ins-
tituições de fiscalização. Já entre os vários assuntos discu-
tidos durante a palestra “A Responsabilidade Jurídica do 
Profissional de Administração”, do prof. Abel Chaves, a 
atualização da responsabilidade foi destaque.

Os participantes receberam o Manual de Responsabilidade 
Técnica do Administrador, contendo informações desde os 
tipos de registro, exercício do profissional, penalidades, à 
remuneração. O evento contou com doações de alimentos 
não perecíveis que serão doados para o Clube das Mães dos 
Novos Alagados, Heroínas do Lar, Creche dos Erês e ACCI. 
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ii Fórum da mulher  
Administradora 

O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-
-BA), em parceria com o Sindicato dos Administradores 
do Estado da Bahia (SINDAEB), realizou o II Fórum da 
Mulher Administradora. O evento anual foi na Casa do 
Comércio e entre os principais aspectos discutidos esti-
veram as “perspectivas do envelhecimento no aspec-
to social e econômico”, “sexualidade feminina: das 
crenças à saúde da mulher”; além de uma mesa redon-
da, ao final do evento, para discutir sobre o “Desenvol-
vimento Pessoal como forma de romper barreiras e 
enfrentar a crise”.

 As palestrantes convidadas foram a Gerontóloga da Asso-
ciação Nacional de Gerontologia, Maria Emília Rodrigues 
e a psicóloga clínica, Ana Paula Barretto. Já na mesa re-
donda participaram as administradoras Maria das Graças 
Fraga Maia, Maria de Fátima Belchior, Leda Lessa e Maria 
Isabel Carvalho.  O Fórum contou ainda com a presença 
do presidente do Conselho de Administração Federal de 
Administração (CFA), Sebastião de Mello, do presidente 
do CRA-BA, Roberto Ibrahim, além de representantes do 
Sindicato dos Administradores da Bahia (SINDAEB) e da 
Prefeitura e do Governo do Estado.

 Aspectos como flexibilidade de horário, disponibilização 
de creches pelo poder público, o emprego de senhoras aci-
ma de 60 anos, gravidez não planejada e salários ainda de-
siguais foram abordados de forma reflexiva nas palestras.  
Durante o evento, a administração foi citada como uma 
das principais áreas do conhecimento humano, que pode 
permitir, por meio da educação, viabilizar a independência 
financeira das mulheres.  

 “Não é possível pensar em desenvolvimento econômico, sem 
pensar nas mulheres. Não somos apenas reprodutoras da hu-
manidade. O lar é um espaço muito pequeno e a capacidade e 
inteligência da mulher se sobrepõem a tudo isso”, pontuou Olívia 
Santana, Secretária de Política para as Mulheres e represen-
tante do Governo do Estado, presente na ocasião.

 Já a representante da Associação Nacional de Gerontolo-
gia, Maria Emília Rodrigues, explicou que a velhice brasilei-
ra “ainda é muito feminina e pobre. “É preciso que o Brasil 
e os administradores estejam atentos a este detalhe. Para o 

Mesa de Abertura

Fórum destaca papel da mulher na Administração

ano de 2025 são esperadas cerca de 32 milhões de pessoas 
idosas. Os administradores vão precisar pensar na gestão de 
novos espaços e negócios nesse sentido. Também serão ne-
cessários o desenvolvimento de políticas públicas no setor da 
saúde, previdência e assistência social, que atendam ao enve-
lhecimento do país”, resumiu.

 Este é o segundo Fórum realizado pelo CRA-BA. O pre-
sidente do CRA-BA, Roberto Ibrahim, pontuou que a mu-
lher tem tido um papel fundamental nas organizações, 
tanto na Bahia, como no Brasil. “Como professor tenho ob-
servado que a maioria dos formandos são mulheres. Além 
disso, atualmente de 30 a 40% dos registrados no CRA-BA 
são mulheres. A união de grandes instituições para debater 
sobre o tema é uma oportunidade única. A aprendizagem 
indireta é fundamental para a formação do profissional de 
Administração”, concluiu Ibrahim.

 O evento, que teve como ingresso 2kg de alimentos 
não perecíveis, realizou a doação para diversas insti-
tuições carentes como o Lar Pérola de Cristo, o Clu-
be das Mães dos Novos Alagados e a Instituição de 
Apoio ao Combate do Câncer Infantil.
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Um evento importante para o 
desenvolvimento integrado da 
profissão de Administrador. Assim 
foi definida a realização da V Con-
venção do Sistema CFA/CRAs, que 
aconteceu em Salvador de 17 a 19 
de agosto. Na abertura, o Presiden-
te do CFA, Adm. Sebastião Luiz de 
Mello,destacou o papel das conven-
ções como um espaço de reflexões e 
debates em prol da Administração. 
“Para uma equipe desenvolver bem 
suas ações, é indispensável que seus 
membros estejam integrados entre si 
e com os agentes externos”, disse o 
presidente do CFA.

O anfitrião do evento este ano, o 
Presidente do CRA-BA, Adm. Ro-
berto Ibrahim Uehbe, saudou a 
presença de todos e falou sobre a 
pertinências dos temas tratados 
no evento para a profissão. Esta-
vam também presentes da mesa de 

abertura, o vice-presidente do CFA, 
Adm. Sérgio Pereira Lobo,  a conse-
lheira Federal pelo CRA-BA Adm. 
Tânia Cunha, a diretora de Forma-
ção Profissional do CRA-BA, Adm. 
Maria da Graça Piti, o presidente 
do Sindicato dos Administradores 
da Bahia, Adm. Ramiro Lubián Car-
balhal, e a funcionária do CFA Ana 
Maria de Araújo Ferreira, represen-
tando os colaboradores do Sistema.

Com o tema “Integrar para Cres-
cer”, a abertura do evento foi 
marcada pela realização da pa-
lestra “Bloqueios de ação: o que 
lhe impede de agir”, do admi-
nistrador, professor e consultor 
empresarial Benedito Britto. O 
especialista em administração 
regulatória e mestre em Adminis-
tração Pública pela University of 
Southern Califórnia falou sobre o 
tema de forma bem descontraída 

e com histórias da vida pessoal. 
“Entre nós e a nossa reação há 
obstáculos. Esses obstáculos são 
paredes mentais que impedem as 
pessoas de resolverem seus pro-
blemas”, alertou o palestrante.

Na programação, foram discutidos 
em palestras na quinta e sexta, te-
mas como: O Emprego em Tempos 
de Crise, Fiscalização, Gestão Pú-
blica, Auditoria, Aquisição de Bens 
e Serviços. O encerramento foi fei-
to pela palestrante Rosemma Ma-
luf, Secretária de Ordem Pública da 
Prefeitura Municipal de Salvador, 
seguido de um jantar. 

O Conselho Federal de Administra-
ção fez a cobertura completa, ao 
vivo, da V Convenção do Sistema 
CFA/CRAs e os vídeos pode ser aces-
sados pelo canal no Youtube em  
<www.youtube.com/cfatvoficial>

Convenção do sistema teve CRA-BA 
como anfitrião

“Para uma equipe desenvol-
ver bem suas ações, é indis-
pensável que seus membros  
estejam integrados entre si e 

com os agentes externos”
Adm. Sebastião Luiz de Mello,  presidente do CFA

Convenção reuniu representantes do Sistema
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Os assuntos estudados pelos Núcleos de Estudos do 
CRA-BA são matéria-prima para o projeto Plataforma 
do Conhecimento, criado pelo Sistema CFA/CRAs com 
o objetivo de interagir e difundir, para a sociedade, 
conteúdos e conhecimentos ligados à Administração.

As exposições ao vivo acontecem em forma de vi-
deoconferência. Os membros do Grupo expõem o 
tema via internet e as pessoas que estiverem on line, 
poderão interagir, mandando suas questões que são 
respondidas ao vivo pelos expositores.Após a trans-
missão, o projeto conta com um repositório de 60 
vídeos, que podem ser acessados gratuitamente pelo 
Youtube (youtube.com/pconhecimento). Os vídeos 
podem ser distribuídos e utilizados com fins educacio-
nais, desde que citada a fonte.

Para 21 de outubro, está programada uma nova 
transmissão organizada pelo Núcleo de Estudos sobre 
Administração de Empresas Familiares -  A gestão do 
patrimônio como Ferramenta  Sustentável na em-
presa Familiar. “Uma organização, lutando por sua pe-

renidade, precisa adotar alguns procedimentos de forma 
que sua existência e sua contribuição à sociedade pos-
sam permanecer. Para tal, cuidados com o planejamento 
sucessório, adoção de sistemáticas de governança e pro-
cedimentos de controladoria precisam ser implementa-
dos”, explica Maria da Graça, que é coordenadora do 
Núcleo de Administração de Empresas Familiares. 

Este grupo já expôs os temas processo Sucessório 
em organizações Familiares e  prevenção de Con-
flitos na Gestão de organizações Familiares. Em 
agosto, o Núcleo de Estudos sobre Gestão de Pessoas 
realizou uma apresentação sobre A subjetividade nas 
Relações de trabalho com a Prof. Maria de Fátima 
Belchior. E o Núcleo de Estudos sobre Sustentabili-
dade, sob a coordenação da Profa. Tatiana Carvalho 
já transmitiu duas plataformas nos seguintes temas 
sustentabilidade Empresarial e, em maio de 2016, 
sustentabilidade: oportunidades e incentivos, 
quando foram apresentadas práticas que mantenham 
em equilíbrio os pilares social, ambiental e econômico.

Projeto traz debates ao vivo

Plataforma do Conhecimento CFA/CRA-BA
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Discutir inovações, promover debates 
sobre problemáticas organizacionais, in-
centivar a atualização e a produção de arti-
gos de temáticas diversas são os principais 
objetivos dos Núcleos de Estudos criados 
pelo CRA-BA. “Nestes encontros reunimos 
empresários e público acadêmico para que, 
juntos, possam alcançar estes objetivos e 
desenvolver a profissão”, acredita a Direto-
ra de Formação Profissional da entidade, 
Maria das Graças Pitiá. 

As temáticas em estudo atualmente são 
– administração de empresas familiares e 
financeira, gestão das organizações, de pes-
soas e universitária, e sustentabilidade. Os 
aspectos discutidos dentro de cada temática 
são variados, sempre aliando conceitos teó-
ricos à questões práticas de uma empresa, 
o que enriquece os estudos e traz contribui-
ções efetivas à profissão. 

Para os estudantes de Administração que 
optarem pela participação em um Núcleo de 
Estudos, a chance é de compartilhar saberes 
com profissionais e docentes que já atuam na 
área de sua expertise e que discutirão aspectos 
muitas vezes não vistos em em seus cursos de 
graduação. “É uma oportunidade verdadeira de 
crescimento intelectual, uma vez que reflexões, 
são realizadas, eventos são feitos e publicações 
concretizadas”, avalia Graça Pitiá. 

Grupos reúnem estudantes e profissionais

“Já tivemos dois lançamentos de livros, um na área de Ad-
ministração de Empresas Familiares e outro na temática de 
Sustentabilidade e três debates pela Plataforma do Conhe-
cimento”, lista a diretora sobre as iniciativas feitas pelos 
membros dos Núcleos.

núcleos de Estudos  
visam desenvolvimento 
da profissão 
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estruturação

 Cada Núcleo tem um coordenador e um dia de reu-
nião por mês no auditório do CRA-BA. Fazem parte 
dos grupos profissionais registrados e com suas obri-
gações em dia com o Conselho, bem como acadêmi-
cos e estudantes nas áreas da Administração (Curso 
de Bacharelado em Administração e Curso Superior 
de Tecnologia nas Áreas da Administração).

Para participar, é preciso estar atento ao período de 
inscrição anual, que é divulgado no site do CRA-BA. 
São em média 15 pessoas por Núcleo. Este ano, as 
reuniões já começaram. “Reabriremos as inscrições, 
mas a entrada de novos membros depende da decisão 
de cada coordenador de acordo com andamento dos 
estudos”, explica Graça. “Quem se interessar, pode 
acompanhar as inscrições pelo site ou entrar em conta-
to direto”, recomenda. 

Acompanhe o cronograma de encontros:

Adm. Empresas familiares

Adm. Financeira 

Gestão das Organizações

Gestão de Pessoas 

Sustentabilidade  

Gestão Universitária 

Admª. Maria da Graça Pitiá 

Adm. João Marcelo Pitiá 

Adm. Sandro Coelho  

Admª. Maria de Fátima Belchior

Admª. Tatiana Carvalho 

Adm.ª Maria das Graças Sodré  

1ª Quarta do mês   09h

3ª Quarta do mês  15h

2ª Quinta do mês  14h

2ª Quinta do mês  09h30

2ª Quarta do mês - 15h

2ª Quarta do mês  09h30

núcleo Coordenador reunião 



Capa14

Reinventar, recomeçar, reor-
denar, redefinir. O prefixo re- é 
recorrente na crise, pois significa 
repetição, reforço, recuo. Sim, es-
tamos em tempos de cautela, de 
persistência, de parar e pensar antes 
do próximo passo porque o futuro é 
incerto e o presente não deixa dúvi-
das – a situação é grave. 

O Brasil está em crise e seguirá 
assim por um período ainda indefi-
nido pelos especialistas e empresá-
rios. A economia está estagnada.  
A inflação continua provocando 
sustos.  O crédito é restrito. O con-

sumo caiu e a inadimplência au-
mentou. Neste cenário, empresas 
travam investimentos, enxugam 
quadro, recuam em contratações. 
Muitas fecharam as portas. O alto 
índice de desemprego pode provo-
car uma convulsão social por conta 
da desesperança e revolta.  

As empresas bem estrutu-
radas, profissionalizadas e com 
visão estratégica de longo prazo 
têm mais chances de sobreviver, 
pois se antecipam aos fatos e se 
ajustam com este objetivo. Na 
contramão, empresas sem plane-

jamento e gestão deficiente, pro-
vavelmente irão fechar as portas, 
deixando para o mercado grandes 
passivos trabalhistas e fiscais. 

Para o empresário  e conselhei-
ro do CRA-BA, Adm. João Batista 
Nascimento Filho, passos para trás 
podem ser necessários, mas sempre 
com olhar para frente. “A busca por 
novos mercados ou por nichos mais 
saudáveis é um caminho estratégico, 
bem como reduzir capacidade ope-
racional, enxugar custos, estimular 
soluções criativas”, acredita ele. “Em 
resumo, o empreendedor não pode e 

“Em sânscrito, crise vem de kir ou kri que significa 
purificar e limpar. De kri, vêm crisol, elemento químico 
com o qual limpamos ouro das gangas, e acrisolar, que 
quer dizer depurar. Então, a crise representa um pro-
cesso crítico, de depuração do cerne: só o verdadeiro e 
substancial fica, o acidental e agregado desaparece. A 
partir do cerne se constrói uma outra ordem”.            

Leonardo Boff, escritor e teólogo
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nem deve se acovardar, e sim agir com 
seu instinto de sobrevivência racio-
nal”, complementa.

Sócio de uma empresa de Trans-
porte e Logística, o empresário sen-
tiu logo a redução da demanda pelo 
serviço e tratou de ajustar as velas do 
negócio. “Buscamos adequação da  
estrutura à nova realidade e nos en-
gajamos por melhores oportunidades. 
Também apostamos numa política 
comercial mais agressiva, que  se faz 
necessária  nesses períodos”, diz João. 
“O objetivo é passar por essa turbu-
lência mantendo os atuais negócios 
ou mesmo descobrindo outros”. 

São em cenários como esse que a 
crise alcança o significado sugerido 
por Boff, de depuração, de seleção 
do que é verdadeiro e da possibilida-
de de construção do novo. “Empre-
sas ou pessoas que estão passando 
por este processo saem mais fortes, e 
com uma visão diferente em relação 
aos valores prioritários ”, acredita a 
terapeuta Alba Querino. 

O presidente do Conselho Fe-
deral de Administração, Adm. 
Sebastião Mello, sugere olhar o 
problema com otimismo. “Acre-
dito que os tempos de crises são 
nichos de oportunidades para 

aqueles que têm a capacidade de 
gerir negócios, empresas, bancos e 
municípios sob a égide de compe-
tentes administradores”, diz.

A crise precisa ser temida, mas 
sem pavor. Nessas situações, a re-
comendação é  atitude. “É encarar 
o problema de frente e pensar em 
soluções criativas para superá-lo. 
A crise é um momento para trocar 
angústias e temores por correções 
de rumos e ações positivas. Acredi-
tamos no futuro melhor, principal-
mente quando se conjuga o verbo 
administrar eficazmente”, explica o 
presidente do CFA.
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papel do Administrador 

 O profissional de Administração tem sua responsa-
bilidade aumentada em momentos de crise econômica 
e o mercado exige este preparo. O resultado da 6ª Pes-
quisa, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho 
do Administrador, realizada pelo CFA, em parceria com 
Fundação Instituto de Administração (FIA) e os Conse-
lhos Regionais de Administração (CRAs), deixa claro as 
competências e habilidades do Administrador que mais 
serão requisitadas. 

Foram ouvidas mais de 20.500 pessoas em todo o 
país entre Administradores, Tecnólogos, professores 
e coordenadores do curso de Administração e empre-
sários. O estudo compreendeu duas fases: qualitativa 
e quantitativa. Na primeira delas, foram realizadas 
entrevistas em profundidade, aplicadas aos líderes de 
empresas inseridos e atualizados quanto a realidade 
do mercado de trabalho. 

Na fase qualitativa, a metodologia adotada pode 
ser caracterizada como censitária, com múltiplos 
objetivos. A coleta de dados foi realizada com apli-
cação de questionário por autopreenchimento, via 
internet. Segundo o Diretor de Formação Profis-
sional do CFA, Adm. Mauro Kreuz, essa foi uma das 
maiores pesquisa, se não a maior realizada por meio 
da internet em todo o Brasil. 

Em relação às habilidades mais necessárias na 
visão do mercado, 72% dos empresários entrevista-
dos responderam que esperam um profissional ca-
paz de identificar problemas, formular e implantar 
soluções. Mais de 50% destacaram a capacidade de 
negociar e arbitrar conflitos, bem como assumir o 
processo decisório de ações de planejamento, orga-
nização, direção e controle. 

Quando comparados com outros profissionais em 
cargos de gestão, os Administradores contam com 

Todos os resultados podem ser 
acessados pela internet no site 
do CFA <www.cfa.org.br>
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diferenciais reconhecimentos pelo mercado. Os principais 
apontados foram capacidade de formar e liderar equipes 
e de liderar áreas diversas de uma organização graças ao 
conhecimento múltiplo. Refletindo também a crise mo-
ral que assola o país, a questão relacionada com atitudes 
desejadas mostra que 71% dos entrevistados esperam 
comportamento ético de seus gestores, além comprome-
timento e proatividade. 

A Pesquisa foi realizada entre abril e novembro de 
2015 e teve como objetivo principal reanalisar cenários 
e identificar tendências para a profissão do Administra-
dor e do Tecnólogo no país no momento atual. Todos os 
resultados podem ser acessados pela internet no site do 
CFA (www.cfa.org.br) e estão apresentados por meio 
de tabelas e gráficos das tabulações das questões de 
cada público pesquisado e de Tabelas de cruzamentos 
entre perguntas, e podem ser obtidos em três níveis: 
Total Brasil (resultados ponderados), Total por Regiões 
(resultados ponderados) e por Estados. 
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Percebe-se, hoje, um interesse, 
por parte dos pesquisadores da área 
dos Estudos Críticos em Administra-
ção (ECA) e dos Estudos Críticos em 
Desenvolvimento (ECD), em incluir o 
fenômeno da gestão do desenvolvi-
mento nas suas investigações. Entre-
tanto, constata-se que na década de 
1960 já havia uma preocupação, por 
parte de Guerreiro Ramos, em rela-
cionar o fenômeno da gestão com 
o do desenvolvimento das nações. 
Todavia, durante muito tempo, a 
contribuição intelectual desse baia-
no, sociólogo, filósofo, político, de 
ancestralidade africana foi esqueci-
da no Brasil. Somente depois de ter 

conquistado uma carreira acadêmica 
em universidades como a do Sul da 
Califórnia, de Yale e Toronto;  ter re-
cebido, por três vezes, o prêmio Te-
aching ExcellenceAward of the School 
of Public Administration e uma vez o 
prêmio Teaching Execellence Award 
of the University Associates Award, 
com seu último trabalho (The new 
science of organization – an reconcep-
tualization of the wealt bof nations), 
publicado pela Universidade de To-
ronto, em 1981; e ter ganhado o prê-
mio PibKappa Book Award, como a 
melhor publicação do ano na área,  é 
que a Academia Brasileira de Letras 
passa a reconhecê-lo como um dos 

seus mais importantes pensadores, 
tornando-se, assim, objeto de tese e 
de investigações de muitos pesquisa-
dores (AZEVEDO, 2006) e também 
nosso ao revisitar algumas de suas 
obras para analisar as  contribuições 
desse teórico para o campo da Ad-
ministração do Desenvolvimento .  
Para alcançar este objetivo optou-se 
por um estudo bibliográfico, funda-
mentado no método historiográfico, 
denominado ‘história dos conceitos’ 
(Begriffgeschichte), de autoria do 
historiador alemão ReinharKoselle-
ck (2006). No caso específico des-
te estudo, tomou-se como objeto 
de análise a produção científica de 

O Legado de Guerreiro Ramos para a 
Administração do Desenvolvimento: 
conceitos e implicações

  Administrador,  CRA-BA no 7.318, Doutor em Ad-
ministração (EAUFBA/UTAD), Professor Adjunto do 
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Univer-
sidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Elinaldo Leal Santos
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Guerreiro Ramos, publicada nas dé-
cadas  de 1960, 1970 e 1980, que, di-
reta ou indiretamente, tiveram como 
abordagem a temática da gestão do 
desenvolvimento. O estudo foi de-
senvolvido em três fases. A primeira 
consistiu numa leitura prévia do ma-
terial, possibilitando o conhecimento 
da estrutura narrativa, linguística, 
semiótica, histórica e ideológica dos 
manuscritos. A segunda consistiu na 
escolha das categorias conceituais 
– fato administrativo, racionalidade 
substantiva, homem parentético e 
sociedade multicêntrica – com vistas 
à análise do sentido dado pelo autor. 

A terceira constitui-se de ve-
rificação das contribuições e im-
plicações dos conceitos para o 
campo da Administração do De-

senvolvimento. Para tanto, foram 
considerados os trabalhos Admi-
nistração e Estratégia do Desen-
volvimento: elementos de uma 
sociologia espacial da administra-
ção, publicado originalmente em 
1966 (RAMOS, 1983); 

A Nova Ciência das Organizações: 
uma reconceituação da riqueza das 
nações, publicado em 1981 (RAMOS, 
1989); como também, os artigos: 
“Modernização em Nova Perspecti-
va: em busca do modelo da possibi-
lidade, publicado em 1967 (RAMOS, 
2009); “A nova ignorância e o futuro 
da Administração Pública na América 
Latina” (RAMOS, 1970); e “Models of 
man and administrative theory” (RA-
MOS, 1972). Contudo não podemos 
esgotar a contribuição de Guerreiro 

Ramos para a Administração do De-
senvolvimento apenas nessas obras, 
mesmo porque, seus estudos extra-
polam as fronteiras do conhecimento 
das ciências administrativas e orga-
nizacionais e servem de parâmetro 
às ciências sociais como um todo.  

O trabalho vencedor do Prêmio 
Guerreiro Ramos de Gestão Públi-
ca/2015  do Conselho Federal de 
Administração (CFA)  está estrutu-
rado em quatro seções.  Na primei-
ra, explora-se o conceito de ciência 
administrativa concebido pelo au-
tor, relacionando-o com o campo 
da Administração do Desenvolvi-
mento; na segunda, evidencia-se 
a visão que Guerreiro Ramos tem 
sobre a Administração do Desen-
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volvimento. Esta se apresenta como um campo prá-
tico e teórico, por meio do qual se pode observar, 
descrever e explicar as contradições existentes no 
desenvolvimento do sistema-mundo. Na terceira, 
verificam-se as contribuições do autor para a com-
preensão da Administração do Desenvolvimento, 
focando-se nas análises de três conceitos centrais –  
racionalidade substantiva, homem parentético e so-
ciedade multicêntrica; na quarta  seção, apresenta-se 
uma reflexão sobre o futuro dessa disciplina como 
campo de conhecimento dentro da administração.   
    

A Administração do Desenvolvimento, presente 
nos estudos de Guerreiro Ramos, coloca-se como 
um contraponto ao modelo dominante da raciona-
lidade instrumental de alocação de recursos, pois 
visualiza a administração como fenômeno oriundo 
das relações sociais, importante para promover as 
mudanças necessárias à sociedade e, não, simples-
mente, como um conjunto de técnicas, normas e 
procedimentos, tal como imaginam os ortodoxos.  
Ela concebe o agente administrativo como um ser 
capaz de tomar decisões por o prisma de uma ética 
de responsabilidade absoluta. Também compreen-
de o desenvolvimento como um fenômeno social 
de transformação decorrente de uma possibilida-

de objetiva, presente entre o determinismo e a 
liberdade. Visualiza a gestão do desenvolvimento 
como algo de interesse coletivo e não apenas de 
especialistas e/ou organismos internacionais. En-
tende, também, que a gestão deve ser conduzida 
por um posicionamento crítico, participativo e 
emancipatório do indivíduo. Espera-se, diante do 
exposto, que o estudo possa receber as críticas e 
contribuições da comunidade científica quanto às 
questões nele refletidas, de modo a retomar os 
estudos sobre Administração do Desenvolvimen-
to, um campo que necessita de mais atenção por 
parte da ciência da Administração.   
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Em tempos de crise como o que, nós, brasileiros es-
tamos vivendo, nunca é demais estar atento à carreira 
e a reinvenção profissional. É por este contexto que o 
processo de coaching vem ganhando espaço entre pes-
soas físicas e não mais apenas por empresas que con-
tratam coaches para treinar colaboradores. 

“O processo de coaching permite a uma pessoa, sair do 
turbilhão de problemas que a atormenta e ter uma visão 
mais clara sobre as suas potencialidades e fraquezas”,  
explica a coach Neyla Rossiter.

Quem está empregado, quer se destacar e se 
manter no trabalho. Quem está desempregado, 
tenta se reinventar e mostrar que é capaz de resol-
ver problemas com soluções práticas, criativas e de 
custo viável. 

Segundo Rossiter, o processo de Coaching é uma 
oportunidade de visualização clara dos pontos individu-
ais, de aumento da autoconfiança, de quebrar barreiras 
e limitações, para que as pessoas possam conhecer e 

atingir seu potencial máximo e alcançar suas metas de 
forma objetiva e, principalmente, assertiva.

Outro tipo de coaching que vem crescendo é dos 
profissionais experientes, que querem dar um novo 
rumo à carreira. Estes buscam alternativas para en-
contrar a satisfação pessoal com o trabalho, mudar de 
mercado ou até mesmo começar um negócio próprio. 
A ajuda vem pelo planejamento dessa rota e estabele-
cimento de metas concretas.  

O processo de coaching é feito através de sessões, 
onde o coach tem a função de estimular, apoiar e des-
pertar em seu cliente, o seu potencial para conquistar 
o que deseja. As sessões podem ser individuais ou em 
grupo e têm duração média de 1 hora a 2 horas. 

“Através desse processo que visa o autoconhecimento,  o 
maior beneficio do coaching é o aumento de resultados posi-
tivos nas diversas áreas da vida do cliente, gerando mais re-
alizações, pessoais e profissionais, possibilitando o equilíbrio 
emocional e aumento da qualidade de vida”, acredita Neyla. 

Coaching: descubra novos potenciais 

Salvador

Maria de Fátima Belchior - ( 71 ) 99126-7280 
BC Coaching -  ( 71 )4052-0988 
Neyla Rossiter -  (71) 98855-4626

Quem faz

itabuna e região 

lotus Coaching - (73) 99192-2290
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Representante: Adm.ª Rute Pinheiro Fernandes - CRA-BA N° 26.269
E-mail: representante.ipiau@cra-ba.org.br
eunÁpoliS/BA
Representante: Adm. Emerson Claudio P. Correia Campos - CRA-BA N° 17.430
E-mail: representante.eunapolis@cra-ba.org.br
SAnto AntÔnio De JeSuS/BA
Representante: Adm.ª Delnice Cardoso Alves Veiga - CRA-BA N° 22.991
E-mail: representante.santoantoniodejesus@cra-ba.org.br
pAulo AFonSo/BA
Representante: Adm. Jacques Fernandes Santos - CRA-BA N° 15.795
E-mail: representante.pauloafonso@cra-ba.org.br
guAnAmBi/BA
Representante: Adm. Fabrício Lopes Rodrigues - CRA-BA N° 11.438
E-mail: representante.guanambi@cra-ba.org.br
AlAgoinhAS/BA
Representante: Adm.ª Ludmilla Fonseca Fiscina - CRA-BA N° 10.707
E-mail: representante.alagoinhas@cra-ba.org.br

SAntA mAriA DA VitÓriA/BA
Representante: Adm. Niazy Nardelli da Silva Ramos - CRA-BA N° 25.706
E-mail: representante.santamaria@cra-ba.org.br

JeQuiÉ/BA
Representante: Adm. Augusto Borges de Souza Júnior - CRA-BA N° 21.619
E-mail: representante.jequie@cra-ba.org.br
VAlençA/BA
Representante: Adm. Daiana da Silva - CRA-BA Nº 24.143
E-mail: representante.valenca@cra-ba.org.br
JuAZeiro/BA
Representante: Adm. João Sotero do Vale Junior - CRA-BA Nº 26.073
E-mail: representante.juazeiro@cra-ba.org.br
luiS eDuArDo mAgAlhãeS/BA
Representante: Adm. Andréa Elisa Silva Bernardes - CRA-BA Nº 27.874
E-mail: representante.luiseduardo@cra-ba.org.br
CruZ DAS AlmAS/BA
Representante: Adm. Marineusa Araújo Silva - CRA-BA N° 9.564
E-mail: representante.cruzdasalmas@cra-ba.org.br
lAuro De FreitAS/BA
Representante: Adm. Maria de Fátima Belchior Silva - CRA-BA N° 7.743
E-mail: representante.laurodefreitas@cra-ba.org.br
ireCÊ/BA
Representante: Adm. Luciana Rodrigues Silva Gomes - CRA-BA N° 18.301
E-mail: representante.irece@cra-ba.org.br
SerrinhA/BA
Representante: Adm. EMMANUEL C. DE OLIVEIRA - CRA-BA  N° 9.540
E-mail: representante.serrinha@cra-ba.org.br
porto Seguro/BA
Representante: Adm.ª Yara Camila Aparecida Rabelo - CRA-BA Nº 23.724
E-mail: representante.portoseguro@cra-ba.org.br
riBeirA Do pomBAl/BA
Representante: Adm. Daniel Aroucha Sant’anna - CRA-BA Nº 12.557
E-mail: representante.ribeiradopombal@cra-ba.org.br
pAripirAngA/BA
Representante: Adm. José Reginaldo de Andrade - CRA-BA Nº 19.115
E-mail: representante.paripiranga@cra-ba.org.br
JACoBinA/BA
Representante: Adm. Paulo Henrique Martins dos Santos - CRA-BA Nº 25.753
E-mail: representante.jacobina@cra-ba.org.br
SeABrA/BA
Representante: Adm. Jussileno José Duarte - CRA-BA Nº 23.861
E-mail: representante.seabra@cra-ba.org.br
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