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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 recebimento 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 Bacharéis em Administração, Tecnólogos  nas áreas 
da Administração, além de Bacharéis em outras áreas da 
Administração. Profissionais registrados conferem força 
ao Conselho e auxiliam na defesa da profissão.

Revista do Administrador

Expediente



Já sabiam os EUA, onde o primeiro curso de Administra-
ção foi implantado, com o conceito de “Business School” na 
histórica Universidade de Wharton, nos idos de 1881, que 
esta nova e ousada ciência revolucionaria o seu desenvolvi-
mento, pela formação de uma pioneira classe empresarial 
nascente. Enquanto no Brasil, em 1952, ano em que o pri-
meiro curso de Administração foi criado, aquele país já for-
mava 50 mil bacharéis, 4 mil mestres e 100 doutores por ano. 
Estamos comemorando agora o nosso Jubileu – 50 anos da 
regulamentação da nossa profissão através da Lei nº 4769, 
de 9 de setembro de 1965.

O objetivo era propiciar à nascente industrialização do 
Brasil que saía de uma sociedade basicamente agrária, que 
passava a ter um novo pólo de desenvolvimento, estabeleci-
do pela fundação Getúlio Vargas, criada através do Decreto 
nº 6933. Em convênio com a USAID, a FGV recebe professo-
res da Michigan State University, e envia seus docentes aos 
EUA para formação de pós-graduados em administração.

Como consequência dessas medidas, surge na Bahia a 
Escola de Administração da Universidade Federal, no dia 14 
de setembro de 1959. Sendo a primeira Escola do Norte-Nor-
deste, cujas instalações situava-se no subsolo do atual prédio 
da Reitoria no Bairro do Canela, tendo como o seu Diretor o 
Prof. Oldegar Franco Vieira. 

Começa assim a nossa odisséia, que, proporcionando, 
hoje, mais de 850 mil estudantes em 2.000 Instituições de 
ensino e mais de 400 mil Administradores, contribui para o 
nosso desenvolvimento. Em nosso Estado mais de 84 Insti-
tuições graduam anualmente cerca de 1.200 bacharéis em 
Administração.

Caos, desordens e total descontrole do que fazer, este 
seria o resultado, se existisse um único dia, em que não usás-
semos a Administração como ferramenta para o progresso.

Não se trata de supervalorizarmos a nossa Profissão, mas 
sem exagero, com uma simples análise do nosso cotidiano, 
não há como fugirmos dessa constatação. A Administração 

está em tudo! Na área industrial, comercial e agro negócio, e 
se aumentarmos o nosso espectro de observação, estendido 
às diversas áreas e épocas, os fundamentos da ciência da 
Administração estão presentes nos avanços da tecnologia, 
da saúde, educação e até da política. Henry Ford já identi-
ficava, nos primórdios do século XX o poder de influência do 
Administrador, quando afirma em seu livro: “Os princípios 
da prosperidade”: “Nem um passo da atividade econômi-
ca existe – bom ou mau – que não tenha sido ensinado ao 
povo, pelos homens de negócios (Business School). A título 
de curiosidade, somos obrigados a reverenciar o primeiro 
grande Administrador que foi o egípcio Hemiunu (2570 A.C), 
responsável pela construção da pirâmide de Gizé. Foi alguém 
que administrou (geriu?) 20 mil operários,  remunerados e 
não escravos, deixando um produto que dura até hoje. Criou 
o primeiro sistema “Just in time” e a primeira cadeia logística, 
de que se tem notícia. E o que não dizer de Sun Tzu (544 A.C) 
que nos deixou como herança a “A Arte da Guerra”, atual Bí-
blia dentre os livros da área dos negócios mais lidos.

Nós Administradores, neste ano de comemoração, não 
devemos esquecer a crise que estamos vivenciando. Nunca 
foi tão “escancarada” a carência de gestão tanto na área pú-
blica quanto privada. O povo foi às ruas não para reclamar 
das dificuldades que enfrenta, como desemprego, mas para 
pedir mudanças e reformas inadiáveis. A crise é global porém 
estamos vendo que a nossa é consequência da falta de ges-
tão, má aplicação de recursos, corrupção e deseducação.

- Que não sejamos afetados pelas consequências que 
ocorrem neste ano de muitas comemorações, porém sem as-
sumirmos a síndrome do “Avestruz”. Somos co-responsáveis, 
até por obrigação de sermos signatários do Pacto Global das 
Nações Unidas!

- Que sejamos ouvidos, e atentos com um único objetivo: 
servirmos à Sociedade, com a qual temos compromisso, jura-
mentado como profissionais de Administração!

Jubilosas saudações!              

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

O NOSSO JUBILEU: 
A ADMINISTRAÇÃO MOVE 
O MUNDO!
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Agenda

interior em ação

O Jubileu de Ouro da Administração vem rendendo comemorações não só na capital, mas também em 
todo o interior do estado onde atuam Seccionais e Representantes do CRA-BA.  Em Vitória da Conquista, 
será feito o plantio de árvores e várias atividades serão reforçadas ao longo do ano, segundo Geraldo Silva 
Júnior, delegado da Seccional, a exemplo da promoção dos registros profissionais do interior, que foram 
alavancados no ano passado e da relação institucional estabelecida com faculdades, universidades e junto 
ao poder público. 

Já Fabrício Lopes, Representante do CRA-BA de Guanambi, Secretário de Administração em 
Guanambi e membro do Conselho de Secretarias de Desenvolvimento Econômico do Brasil, ressaltou que 
para o Jubileu também pretende fortalecer ações que já vêm sendo desenvolvidas com sucesso, como a 
obrigatoriedade do registro das empresas e presença de Administradores, parcerias com empresas de 
energia eólica que se desenvolvem na região, desenvolvimento do relacionamento com o  Sebrae-BA, 
palestras, feira de negócios, entre outras. 

XX ConAd - Congresso nacional 
de Administração 
30 e 31 de outubro de 2015
Centro Cultural oscar niemeyer – goiânia/go  
www.conad.adm.br

Comemorando o Jubileu da Administração, 
o XX CONAD traz o tema 50 Anos da Adminis-
tração  - Do Princípio ao Legado. Mais uma vez, 
o evento irá reunir os melhores conferencistas e 
experts do conhecimento em Gestão e Adminis-
tração para participar dos paineis e debates junto 
a Administradores, gestores públicos, empresá-
rios, consultores, profissionais liberais, professo-
res e acadêmicos. 

XXvi enAngrAd - Encontro nacional dos 
Cursos de graduação em Administração 
25 a 27 de outubro de 2015
Recanto Cataratas Resort & Convention – Foz do 
iguaçu/PR
www.enangrad.org.br

Ano após ano, o ENANGRAD tem conquistado um 
lugar de destaque no cenário educacional brasileiro 
e se consolidado como o maior evento do ensino de 
graduação em Administração da América Latina. Este 
ano, o tema será Administração e Sustentabilida-
de, assunto de grande impacto nos negócios atuais.  
O evento é um espaço onde professores, pesquisado-
res, coordenadores de curso e diretores podem deba-
ter e trocar experiências para melhorar o ensino da 
Administração no Brasil. 
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i Corrida 
do Administrador

Em 20  de dezembro, o CRA-BA promove a  I Cor-
rida do Administrador, no Jardim de Alah, às 7h30, 
mais uma oportunidade de confraternização entre os 
registrados para comemorar os 50 anos da profissão. 
A intenção com esta ação é estimular a atividade 
física como ferramenta para mais qualidade de vida 
e saúde para os profissionais.  

Baianos são destaques 
em prêmios

O Doutor em Administração, Adm. Elinaldo Leal 
Santos, CRA-BA nº 7.318,  foi o vencedor do Prê-
mio Guerreiro Ramos na modalidade Pesquisador 
Guerreiro Ramos. O trabalho, premiado com R$ 10 
mil reais, é intitulado “Contribuições de Guerreiro 
Ramos para a Administração do Desenvolvimento: 
Conceitos e Implicações”. Na modalidade Gestor 
Público, o vencedor foi João Augusto Ribeiro Nar-
des, Ministro do Tribunal de Contas da União, indi-
cado pelo CRA-RS.

Na classificação final do Belmiro Siqueira, ou-
tro importante Prêmio da Administração, a baiana 
Thalita Santana Lopes de Araújo ficou em terceiro 
lugar com o trabalho “Competências requeridas ao 
Gestor Lógico: Uma Comparação entre a Adminis-
tração e a Engenharia”.

O Prêmio Guerreiro Ramos, instituído em 2010 
pelo CFA, tem por finalidade a divulgação e a valo-
rização dos estudos e ações de gestores públicos, 
bem como de estudantes e professores que pes-
quisam e estudam as obras de Alberto Guerreiro 
Ramos. Já o Belmiro Siqueira, desde 1988 divulga 
e valoriza estudos realizados por Administrado-
res e por estudantes dos cursos de bacharelado 
em Administração. 

seminário Estratégico 
2015-2018 

Em junho, o Con-
selho Federal de 
Administração (CFA) 
promoveu a reunião 
de Planejamento Es-
tratégico para traçar 
o caminho do Siste-
ma CFA/CRAs nos 
próximos 4 anos. A 

Bahia foi representada pelo Presidente do CRA-
-BA, Adm. Roberto Ibrahim Uehbe, e pelo Coor-
denador do Jubileu de Ouro, Adm. Ramiro Lubián 
Carbalhal. O planejamento estratégico do CFA 
analisou as oportunidades e ameaças e os pon-
tos fortes e fracos do Sistema, para delinear as 
metas que ajudarão o CFA/CRAs a cumprir sua 
missão institucional.

Foram dois dias de encontro. No primeiro,  o 
presidente da Fiat para América Latina, Adm. 
Cledorvino Belini, conferenciou para os parti-
cipantes sobre a importância do planejamento 
estratégico para o progresso institucional. “É 
por meio do plano estratégico que uma empresa 
poderá traçar um horizonte de longo prazo”, afir-
mou o presidente.

O evento seguiu com atividades e dinâmicas 
em grupos a fim de estimular a solução de pos-
síveis problemas e capacitar os conselheiros e 
presidentes a desenvolverem ações eficazes de 
maneira eficiente.  Encerrando o evento, o Pre-
sidente do CFA, Adm. Sebastião Luiz de Mello,  
agradeceu a presença dos conselheiros e presi-
dentes e falou sobre a importância de ter um Sis-
tema em sintonia. “Fico feliz em ver todos aqui 
reunidos, é dessa forma que construiremos um 
quadriênio mais sólido, com ações afinadas entre 
todo o Sistema. Agradeço aos meus pares por 
estarmos em diapasão para o melhor desenvolvi-
mento das autarquias”.
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Maria Eduardo Kertész, pre-
sidente da Johnson&Johnson do 
Brasil, Prefeita Maria Quitéria, pre-
sidente da União dos Municípios da 
Bahia, Rosemma Maluf, Secretária 
da Ordem Pública de Salvador e 
Amanda Vasconcelos, Diretora da 
Associação dos Supermercados e 
do Grupo Hiperideal foram algu-
mas das mulheres presentes ao 1º 
Fórum da Mulher Administradora 
que aconteceu, em março, em Sal-
vador numa parceria entre o Con-
selho Regional de Administração 
da Bahia (CRA-BA) e a Federação 
do Comércio. A entrada foi um qui-
lo de alimento não perecível

 Como palestrante do evento, 
Maria Eduarda Kertész trouxe sua 
ampla experiência no mundo da 
Administração e falou sobre a atua-
ção da mulher neste cenário, discu-
tindo  desafios e as oportunidades 
dessas profissionais. Em seguida, 
Selma Mosquera, representante 
da ONG Susan G. Komen, falou so-
bre autocuidado na prevenção do 
câncer de mama.

 O evento contou também com 
uma mesa redonda, com a presen-
ça da primeira mulher registrada no 
CRA-BA, Ângela Barbosa Almeida. 

O tema girou em torno da  questão 
da mudança na concepção social 
do papel da mulher. “As mulheres 
já correspondem a 57% das matrí-
culas nas universidades e são 60% 
dos bolsistas de iniciação científica. 
A tendência é termos setores aca-
dêmicos cada vez mais femininos 
em diversas áreas”, disse a pró-
-reitora de Pesquisa e Extensão da 
Universidade Salvador (Unifacs), 
Caroline Andrade Espínola. No 
evento, foi feita uma homenagem 
póstuma a Adm. Vera Queiroz, 
Ex-Superintendente da Fundação 
Luiz Eduardo Magalhães.

O presidente do CRA-BA, 
Roberto Ibrahim, qualificou o de-
bate como “uma aula” e afirmou 
a participação da mulher no Con-
selho como um compromisso. 
“Criamos uma comissão es-
pecial com uma programa-
ção extensa até o final do 
ano  e  apoiamos   a  criação da 
Câmara da Mulher Empresária 
(CME), pois acreditamos ser fun-
damental capitanear essas ativi-
dades este ano”. O Fórum marcou 
a abertura das comemorações 
para  Jubileu de Ouro da Profissão 
de Administrador.

Fórum destaca presença da mulher 
na Administração 

Câmara da mulher 
Reconhecendo a importância e os papéis de destaque que a mulher tem desempenhado nos últimos 

anos, a Fecomércio lançou no evento a Câmara da Mulher Empresária (CME).  A nova câmara setorial tem 
o intuito de desenvolver um fórum permanente de discussão com o objetivo de formar, legitimar líderes 
empresárias e estimular a defesa de interesses do segmento do comércio de bens, serviços e turismo, fo-
mentando o espírito empreendedor.

Fórum valorizou o potencial de gestão feminino



Responsabilidade técnica para Administradores 

Um Café da Manhã com o Seminário Responsabi-
lidade Técnica dos Profissionais de Administração,  
realizado em junho como parte das comemorações do 
Jubileu de Ouro dos profissionais de Administração, foi 
importantíssimo para viabilizar e aprimorar o conheci-
mento dos responsáveis técnicos, primeiros a respon-
derem por ações judiciais. 

O Seminário contou com palestra das advogadas  
Alzineide Borges Dantas e Mariana Ceuta Lacerda, que 
abordaram as consequências jurídicas da responsabili-
dade técnica; e com uma do Assessor Técnico do CRA-
-ES, professor e administrador, Antonio Caloni, que 
falou sobre a gestão de contratos na responsabilidade 
técnica. Atualmente, o CRA-ES possui um dos mais 
evidentes e eficazes sistemas de auditagem, para fim 
de responsabilidade técnica.  “Com esta parceria nosso 
objetivo foi incorporar o sentido do Jubileu transferin-
do conhecimento para os profissionais registrados no 
CRA-BA. Este primeiro seminário teve o objetivo de 
formar multiplicadores que vão realizar cursos aqui na 
Bahia, ou em outros Conselhos”, ressaltou o Presidente 
do CRA-BA, Adm. Roberto Ibrahim 

O Presidente do Sindicato dos Administradores, 
Ramiro Lubian Carbalhal, também considerou o tema 
discutido importante para o aperfeiçoamento dos Ad-
ministradores. “A responsabilidade técnica deve ser 
encarada de uma forma muito séria, pois estes profis-
sionais vão responder judicialmente por tudo que acon-
tece na empresa”, sinalizou. As inscrições para o evento 
ocorreram mediante um quilo de alimento não perecí-
vel e a arredação foi doada a entidades beneficentes 
de Salvador.

Café com Palestra edição de junho

Palestras aprimoraram conhecimento técnico
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10º Encontro dos delegados e Representantes do 
CRA-BA com excelente participação 

trabalhador público valorizado

Com participação expressiva dos Delegados e Repre-
sentantes do CRA-BA no interior, o Encontro possibilitou 
discussões e novos aprendizados que visam melhorar o 
atendimento prestado aos Administradores e Tecnólo-
gos que atuam nos diversos municípios baianos. 

Estiveram presentes o Presidente do CRA-BA, 
Adm. Roberto Ibrahim Uehbe; o Diretor de Fiscaliza-
ção e Registro Adm. Ronaldo Almeida; a Diretora de 
Formação Profissional, Adm.ª Maria da Graça Pitiá; os 
Delegados do CRA-BA, Adm. Geraldo Barbosa Silva 
Júnior (Vitória da Conquista); Adm. Silvio Rogério de 
Jesus Viana (Itabuna); Adm. Antonio Ferreira de Souza 
Júnior (Feira de Santana); bem como os Representan-
tes do CRA-BA, Adm.ª Delnice Cardoso Alves Veiga 
(Santo Antônio de Jesus); Adm. Demetrios Pascoal 
de Almeida Rocha (Bom Jesus da Lapa); Adm. Ricardo 
Costa Caggy (Cachoeira); Adm. Luiz Carlos de Freitas 
Santos (Capim Grosso); Adm. Pompílio de Lima Neto 
(Ilhéus); Adm. João Sotero do Vale Júnior (Juazeiro); 
Adm.ª Luciana Rodrigues Silva Gomes (Irecê); Adm. 
José Reginaldo de Andrade (Paripiranga); Adm. Ade-
nilson Rosa Santos (Jequié); Adm. Aline Rangel Andra-
de Oliveira (Valença); Adm. Daniel Aroucha Sant’anna 

(Ribeira do Pombal); Adm. Emmanuel Carneiro de Oli-
veira (Serrinha); Adm. Fabiano Henrique Peixinho Jato-
bá (Lauro de Freitas); Adm. Fabrício Lopes Rodrigues 
(Guanambi); Adm. Luciano Magalhães Sacramento 
(Camaçari); Adm. Niazy Nardelli da Silva Ramos (San-
ta Maria da Vitória); Adm. Paulo Henrique Martins dos 
Santos (Jacobina) e do Ex-Representante do CRA-BA, 
Adm. Gláucio Bessa Oliveira (Juazeiro).  

Na edição de maio do Café com Palestra, em par-
ceria com o Sindicato dos Administradores do Estado 
da Bahia, o tema foi “A valorização do Trabalhador 
na Administração Pública”. O assunto, debatido pelo 
conferencista internacional Omar Aktouf, é pauta im-
portante do cenário atual da Administração Pública. 
Professor Aktouf percorre o mundo como conferencis-
ta e consultor internacional, atuando junto a organiza-
ções internacionais, dentre as quais destacam-se GTZ 
(Agência Alemã de Cooperação e Ajuda ao Desenvol-
vimento), GIAT - Industries (Europa e Estados Unidos), 
ETAP (Companhia Petroleira do Estado da Tunísia), 
Grupo Financeiro Desjardins (Canadá), Cascades Inc. 
(Companhia de Papel e Celulose - multinacional de ori-
gem canadense) e SONATRACH (Sociedade Nacional 
Argelina de Petróleo).

Café com Palestra edição de maio

Delegados e Representantes do CRA-BA
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Jubileu de ouro pela natureza 

CRA-BA planta 50 árvores em comemoração aos 
50 anos da profissão de Administração

O plantio de 50 mudas de árvores na Avenida Tam-
burugy, no bairro de Patamares, em Salvador, foi uma 
das ações comemorativas do Jubileu de Ouro da Ad-
ministração, profissão que celebra, este ano 50 anos 
de regulamentação no Brasil. A ação sustentável foi 
realizada pelo Conselho Regional de Administração da 
Bahia (CRA-BA), em parceria com o Conselho Federal 
de Administração (CFA), a Federação Nacional dos 
Administradores (FENAD), o Sindicato dos Adminis-
tradores do Estado da Bahia (SINDAEB), e a Prefeitu-
ra, representada pela Secretaria Cidade Sustentável 
(SECIS), no dia 30 de maio. 

As mudas das árvores, típicas da Mata Atlânti-
ca, foram doadas pela SECIS para o Presidente do 
CRA-BA, Roberto Ibrahim, que considera a iniciativa 

fundamental para a melhoria de qualidade de vida. “Esta 
ação é um compromisso firmado pelas CRAs do Brasil, 
embutido no programa de responsabilidade social, com 
o objetivo de conscientização ambiental. Cada vez mais 
precisamos priorizar as atividades que reduzam o im-
pacto no meio ambiente. O CRA-BA encara com muita 
seriedade a necessidade da redução de emissão de ga-
ses e outras atividades que prejudicam nosso planeta”, 
comenta Ibrahim.

Foi ele quem plantou a  primeira muda, ressaltan-
do que além do caráter comemorativo, a ação atende 
ao compromisso socioambiental da entidade. “Cada 
árvore representa um ano da existência da nossa pro-
fissão, além disso, com essa iniciativa, estamos pro-
tegendo valores em que acreditamos, como cuidar 

Ação do CRA-BA viabiliza plantio de mudas de árvores em Patamares
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do meio ambiente”, afirma. A diretora de Formação 
Profissional do Conselho, Maria da Graça Pitiá Bar-
reto, lembra que o Jubileu será lembrado por uma 
série de eventos durante ao ano, mas o plantio das 
árvores foi o principal, já que incentiva a natureza. 
“Colaboramos para que esta lagoa fique ainda mais 
agradável de ser contemplada”, disse.

Para a conselheira Federal, Tânia Maria da 
Cunha Dias, “eventos como este servem para cha-
mar a atenção da sociedade para a necessidade de 
se ter uma gestão que preserve o meio ambiente. 
Este espaço já é bastante aproveitado pela comu-
nidade e agora a praça vai passar a ser cuidada pe-
los administradores para a comunidade baiana”, 
afirma. O subsecretário da SECIS, José Saraiva, 
informou que ações semelhantes serão pro-
movidas em outros bairros, com a meta de 
plantar 100 mil árvores até o fim de 2016. O coor-
denador do Jubileu de Ouro na Bahia, Ramiro Car-
balhal, Presidente do SINDAEB, elogiou o evento. 
“Conseguimos alcançar nosso objetivo, não só por cau-
sa do plantio, mas pela presença dos administradores e 
dos moradores do bairro se confraternizando e colabo-
rando com o plantio”, diz. 

Adm. Ramiro Carbalhal, Prof. Ibrahim e o subsecretário da SECIS, José Saraiva

Participação de Administradores e dos moradores do bairro de Patamares
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Jubileu 
da Administração, 

uma história de 
progresso para o Brasil

2015 é o ano do Administrador 
no Brasil. A Resolução Normativa 
do Conselho Federal de Adminis-
tração que instituiu o título foi 
inspirada nos 50 anos de regula-
mentação da profissão, comple-
tados este ano. Em 9 de setembro 
de 1965 a Lei 4.769 foi sancionada 
pelo Presidente da República, o 
primeiro passo para a oficialização 
da profissão de Administrador.

Entretanto, a história dessa pro-
fissão, que tanto tem contribuído 
para a evolução e desenvolvimento 
da sociedade brasileira, começou 
antes, na década de 30, quando o 
Brasil começa a deixar para trás uma 
economia baseada na agricultura 
rumo ao então chamado “projeto 
industrializador” da era Vargas. 

“Foi o Presidente Getúlio Var-
gas, pondo em prática seu lema de 

que ‘Governar é Administrar’, que 
propiciou as condições para que 
se introduzissem e aplicassem os 
princípios da então chamada ‘Ad-
ministração Científica’ na gestão 
pública brasileira”, relembra o Prof. 
Adm. João Eurico Matta. 

A Constituição por ele outor-
gada em 1937 criou o DASP - De-
partamento Administrativo do 
Serviço Público, instituição mo-
dernizadora da Administração 
pública brasileira cujo primeiro 
Diretor Geral, o gaúcho Luiz Si-
mões Lopes, obteve do Presidente 
autorização para institucionalizar, 
em 1945 ( meses antes da queda 
da Ditadura ), a Fundação Getúlio 
Vargas ( FGV ), esta que se tornou 
escola pioneira e modelo no ensi-
no graduado e pós-graduado da 
Administração Pública e de Em-
presas no Brasil.

A ênfase na importância das 
pessoas naquele processo de ges-
tão descrito pelas teorias admi-
nistrativas ou gerenciais então 
“clássicas” do norte-americano 
Frederick Taylor e do francês Henri 
Fayol começou a surgir, na pesquisa 
científica do comportamento ad-
ministrativo efetivada em universi-
dades norte-americanas a partir de 
1939, gerando o chamado “movi-
mento das Relações Humanas”. 

Teve como origem a necessida-
de de humanizar e democratizar 
a Administração, enxergando o 
comportamento das pessoas como 
fator fundamental para a produti-
vidade e os resultados alcançados 
tanto pela gestão governamental 
quanto pela empresarial.



O desenvolvimento daquele 
espírito modernizante e da tecno-
logia gerencial, e o crescimento 
e a complexidade das empresas 
que passaram a surgir no Brasil, 
tornaram imprescindível a presen-
ça de profissionais graduados e 
pós-graduados em gestão pública 
e empresarial. Estava criado o ce-
nário para o ensino profissional da 
Administração no Brasil. 

Em 1952, ano em que se inicia-
va o ensino de Administração no 
Brasil, os EUA já graduavam e pós-
-graduavam, por ano, em torno de 
50 mil bacharéis, 4 mil mestres e 
cem doutores em Administração, 
tanto Pública quanto de Negócios 
Empresariais (“Business”). “Estes 
números comprovam que o ensino 
de Administração estava relacio-
nado ao processo de desenvolvi-
mento do país”, esclarece Matta. 

O surgimento da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) e a criação da 
Faculdade de Economia e Admi-
nistração da Universidade de São 

Paulo (USP) marcaram o ensino 
superior e a pesquisa de temas eco-
nômicos e administrativos no Bra-
sil, influenciando, modelarmente, 
a criação das primeiras escolas de 
graduação em Administração, no 
final dos anos 1950, no Nordeste, 
- no Estado do Ceará e na Univer-
sidade Federal da Bahia, nesta uma 
criação do Magnífico Reitor Edgard 
Santos em 1959, - e no Rio Grande 
do Sul.

Foi a partir de 1985 que o pa-
pel do Administrador mudou de 
uma visão singularmente técnica 
para uma visão e papel multi e in-
terdisciplinar/funcional. Um dos 
motivos foi a Lei 7321, sancionada 
pelo então Presidente José Sarney, 
que consolidou a profissão ao criar 
o nome Administrador para substi-
tuir o de Técnico de Administração, 
estatuído na citada Lei 4769.

Hoje espera-se do Administra-
dor uma combinação adequada e 
consistente de habilidades técni-
cas, comportamentais humanas e 

democráticas, e conceituais, ora 
de cunho especializado, ora de 
cunho generalista. Este é o perfil 
que responde à complexidade e ao 
dinamismo que caracteriza a ges-
tão pública e privada, no primeiro 
quartel do séc. XXI. 

 Cabe à Administração tornar o 
conhecimento cada vez mais pro-
dutivo. A inovação e a criatividade 
organizacional constituem seu 
principal vetor e são tão importan-
tes quanto o processo administra-
tivo de planejar, organizar, dirigir 
e controlar. “ Para os próximos 50 
anos, o que se espera das novas ge-
rações de profissionais é a prática 
da profissão com ênfase na ética, 
no desenvolvimento sustentável e 
na divisão justa -  entre empresá-
rios, trabalhadores e sociedade - 
dos resultados alcançados”, analisa 
o Administrador. 

Ensino e profissionalização
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O CRA-BA foi um dos primei-
ros Conselhos instalados pelo CFA 
para cumprir a missão de defender 
e aprimorar a Administração como 
profissão e fiscalizar seu exercício 
na 5ª Região, que em 1965 abrangia 
três Estados: Bahia, Sergipe e Ala-
goas. Grandes desafios marcaram o 
início do CRA-BA. Um deles foi ven-
cido com a cooperação da Escola de 
Administração da UFBA, que cedeu 
o uso de uma sala ao Conselho para 
instalação de sua primeira sede, as-
sim como alguns funcionários para 
possibilitar seu funcionamento. 

A instalação do CRA-BA na 
sede da Escola de Administração 
da UFBA serviu como um chama-

do para o ingresso dos primeiros 
registrados. Os primeiros anos da 
Autarquia foram voltados, princi-
palmente, para a sua estruturação 
e para a captação de registros que 
assegurassem a continuidade do 
CRA-BA. A partir da década de 
1980, o CRA-BA entra numa fase 
de consolidação. Seus conselheiros 
participam ativamente de 
eventos técnico-científicos, 
passa a ser elaborado o pla-
nejamento anual. 

A última década do sécu-
lo passado é marcada pelo 
processo de melhoria da 
estrutura física com a aqui-
sição da primeira sede do 

CRA-BA e de interiorização da en-
tidade, com a criação das primeiras 
delegacias regionais em Feira de 
Santana e Itabuna. 

Também foi nessa década que 
houve a expansão dos cursos de 
Administração no país e em es-
pecial na Bahia. De 6 escolas em 

CRA-BA na trajetória da Administração 

Equipe CRA-BA em treinamento

Homenagem ao Adm. João Evilásio Bonfim, 
responsável pela assinatura da Lei 12.955/2014, que 

instituiu o Dia do Administrador na Bahia 



1990, passou-se para 29 no ano 
2000, sendo 16 na capital e 13 no 
interior. Hoje temos 119 ao todo, 
a maior parte delas se encontra no 
interior do Estado. 

O CRA-BA na primeira década 
do século XXI dirigiu seu foco para 
a profissionalização de sua equipe, 
instituindo o concurso público para 
ingresso em seu quadro funcional 

a partir de 2002. Intensificou, ain-
da, seu processo de fiscalização 
do exercício profissional em todo o 
estado e expandiu sua presença no 
interior, contando hoje com 5 Sec-
cionais e 24 Representações. 

Em 2007, com a ampliação de 
sua sede, novas áreas são incor-
poradas, possibilitando uma aten-
ção especial à formação de novos 

Administradores e propiciando o 
desenvolvimento da carreira dos 
registrados. Em toda a sua trajetó-
ria, o CRA-BA nunca se afastou da 
missão de “promover a difusão da 
Ciência da Administração e a valo-
rização da profissão do Administra-
dor visando à defesa da Sociedade”. 
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Relação de Presidentes do CRA-BA – Gestão 1968 a 2016

Presidentes Gestão

Adm. José Osório Reis 1968 a 1969

Adm. Fabrício Vasconcellos Soares 1970 a 1971 e 1983

Adm. Arthur da Silva Leandro Filho 1972 a 1980

Adm. Willer Castelo Branco Freaza 1981 a 1982

Adm. Leopoldo Roberto Martins de Carvalho 1984 a 1985

Adm. Constantino Silva Filho 1986 a 1987

Adm. Antônio Silva Magalhães Ribeiro 1988

Adm. Paulo Guedes 1989

Adm. Edvaldo Oliveira Filho 1990 a 1991

Adm. José Augusto Rodrigues de Abreu 1992 a 1993

Adm. Alfredo Elysio Alves Seixas 1994 a 1995

Adm. João Eurico Matta 1996 a 2004

Adm. Ramiro Lubián Carbalhal 2005 a 2006

Adm. Roberto Ibrahim Uehbe 2007 a 2008

Adm. Tânia da Cunha Dias 2009 a 2010

Adm. Roberto Ibrahim Uehbe 2011 a 2016



O CRA-BA desenvolve diversas 
ações visando a responsabilidade 
social e o desenvolvimento do Pro-
fissional da Administração. Pode-
mos citar a adesão do Conselho ao 
Pacto Global, iniciativa da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) que 
incentiva empresas de todo o mun-
do a adotar valores fundamentais, 
previstos nas áreas de direitos hu-
manos, relações de trabalho, meio 
ambiente e combate à corrupção. 

Através dessa iniciativa, o CRA-
-BA contribui para o desenvolvi-
mento de um mercado global mais 

inclusivo e preocupado com o meio 
ambiente, passa a compreender 
mais profundamente as oportuni-
dades existentes no contexto social 
e participa da construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária. 

Aliado a esta ação, o Conselho é 
integrante do Fórum Regional Per-
manente das Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte, criado 
pelo Governo do Estado, através 
da Secretaria da Indústria, Comér-
cio e Mineração. O CRA-BA integra 
ainda o Plenário do Conselho Muni-
cipal do Meio Ambiente (COMAM), 

no cargo de titular e suplente e no 
Conselho Estadual do Meio Am-
biente (CEPRAM), na condição de 
suplente do Colegiado.

Visando o Crescimento do 
Profissional, o CRA-BA iniciou as 
atividades dos seus Núcleos de 
Estudos em 2011, os quais bus-
cam promover a integração entre 
Administradores, empresários e 
acadêmicos. Também podemos 
citar o acordo de cooperação de 
crédito com o Banco do Nordeste, 
que facilitou a concessão de finan-
ciamento para aquisições de bens 
e serviços aos registrados. Outro 
convênio de grande relevância foi 
firmado com o Ministério Público 
do Estado da Bahia, por intermédio 
da Procuradoria-Geral de Justiça, 
através da Coordenação Estadual, 
para o desenvolvimento de ações 
conjuntas, vinculadas à Campanha 
Nacional de Combate à Corrupção 
e ao Projeto “O que você tem a ver 
com a corrupção?”, em âmbito es-
tadual, com vistas à sensibilização 
e ao envolvimento da sociedade 
no crescente comprometimento 
com a transparência na gestão 
pública, a inclusão social, a cidada-
nia e a democracia. 

desenvolvimento da profissão 
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Inauguração do Centro de  Desenvolvimento Profissional

Reunião do Núcleo de Estudos Participação do CRA-BA no Planejamento 
Estratégico  2007/2010 do Sistema CFA-CRA’s



Cada vez mais, o CRA-BA vem 
ampliando as suas atividades no 
interior da Bahia. Atualmente, o 
CRA-BA possui 5 (cinco) Seccionais 
(Feira de Santana, Itabuna, Vitória 
da Conquista, Barreiras e Teixei-
ra de Freitas) e 24 (vinte e quatro) 
Representantes, como exemplo, 
Cachoeira, Camaçari e Porto Se-

guro. Estas Seccionais/Represen-
tantes, além de descentralizar as 
atividades para o interior, desem-
penham o papel de valorizar a pro-
fissão, fornecendo um serviço mais 
ágil para os profissionais, além de 
fomentar as atividades de fiscaliza-
ção do exercício da profissão. 

Presente na história do CRA-
-Ba desde a sua criação, o Prof. 
João Eurico Matta é, atualmente, 
Vice-Presidente da entidade e um 
dos responsáveis por consolidar  e 
respaldar a profissão na Bahia. 
Foi Presidente do Conselho duran-
te 8 anos e, graças a sua expertise, 
teve papel fundamental na refor-
ma administrativa do Estado no 
governo de Lomanto Júnior. Nesta 
entrevista, ele fala um pouco da 
evolução da profissão. 

O senhor é parte da história da 
Administração. Tem alguma curiosi-
dade para compartilhar com a gente?

Acho relevante lembrar que foi o 
sociólogo baiano, natural da cida-
de de Santo Amaro da Purificação, 
Alberto Guerreiro Ramos, quem, 
como deputado federal pelo PTB,  
relatou, em 1964, o projeto que 
resultou na Lei 4769,  que regula-
mentou a profissão graduada de 
“Técnico de Administração”, san-
cionada em 1965 pelo então Presi-
dente Castello Branco. No mesmo 
ano, Castello Branco cassou o 
mandato parlamentar e suspendeu 
os direitos políticos de Guerreiro 
Ramos. Sabe-se que, pouco antes 
de morrer, o ex-presidente decla-
rou que a cassação do mandato e 
a suspensão dos direitos políticos 
de Guerreiro Ramos tinham sido 
um equívoco e uma injustiça. Este 
registro cabe muito bem neste ano 
de celebração do Jubileu de Ouro 
da Lei 4769. 

Para o senhor qual a grande mu-
dança do perfil do Administrador ao 
longo destes 50 anos?

Já nos últimos 25 anos se consolidou 
o papel de empreendedor, orienta-
do para objetivos bem definidos e 
para resultados, com cuidados eco-

lógicos, à semelhança do trabalho 
do regente ou maestro de orques-
tra e /ou de coral, que é um inte-
grador cuidadoso e um educador. 
Na década final do século passado, 
já nonagenário, pouco antes de 
deixar esta vida, o grande consul-
tor e professor Peter Drucker - que 
quando jovem ginasiano austría-
co entrevistou Adolf Hitler, - nos 
deixou essa lição quanto a empre-
ender orquestralmente, participa-
tivamente, democraticamente.

Que conselho ou dica oferece aos 
jovens que estão ingressando agora 
no estudo da Administração?

Ler, ler, ler; estudar, estudar, es-
tudar; informar-se, informar-se, 
informar-se. Uma antiga lenda  chi-
nesa nos conta que um octogenário 
monge zen-budista, que ao alvore-
cer se exercitava silenciosamente 
na arte da escrita, recebe a visita de 
um jovem andarilho aprendiz, in-
quieto, que lhe pergunta , três vezes 
seguidas, “qual é  o segredo da sa-
bedoria?” e vê o mestre escrever na 
parede o mesmo ideograma man-
darim : Atenção! Atenção! Atenção!

presença no interior  

Ping-Pong   
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Encontro dos Delegados e Representantes em 2012

Prof. João Eurico da Matta 
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O aumento da competição em-
presarial tem exigido gestores cada 
vez mais capazes de responder com 
resultados e eficiência às complexas 
demandas do ambiente de negó-
cios. Nesse contexto, uma questão 
que se coloca é como formar novos 
gestores capazes de responder aos 
novos desafios organizacionais e, 
principalmente, com a capacidade 
de continuar aprendendo ao longo 
de sua atuação. Para muitas em-
presas de grande e médio porte, a 
resposta a essa pergunta está na 
aprendizagem organizacional dos 

novos gestores. Formar um gestor 
competente é um desafio que tem 
conseguido bons resultados a par-
tir de programas de treinamento 
e desenvolvimento chamados de 
Programa Trainee, um processo de 
formação de habilidades gerenciais 
a partir de diferentes modalidades 
de aprendizagem organizacional. 
No programa, um jovem recém - 
formado é recrutado e, durante 
um tempo que varia entre 1 e 2 
anos, é preparado para assumir 
um cargo de gestão na empresa 
numa maratona de atividades que 

incluem treinamento, leitura, visita 
às unidades, reuniões estratégicas 
e responsabilidades crescentes 
em diferentes áreas da empresa. 
Salários atrativos e previsão de rá-
pido crescimento na carreira atra-
em numerosos candidatos, o que 
permite aos recrutadores fazerem 
uma rigorosa seleção, escolhendo 
candidatos com perfil aderente à 
cultura da empresa e com potencial 
para cargos de liderança. Mas quais 
habilidades gerenciais o programa 
trainee desenvolve? E como atinge 
esse objetivo?    

A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 
NA FORMAÇÃO DE GESTORES

A Formação de novos gestores

Autor: Adm. Marcos Gilberto dos Santos, CRA-BA nº 23.396
Orientador: Prof. Dr. Adm. Jader Cristino Souza-Silva
UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS - 2014

Resumo da dissertação vencedora do Prêmio Belmiro Siqueira 2014 do CFA.

  Pesquisador em Aprendizagem Organizacional e Forma-
ção de Gestores. Desenvolve pesquisa na área de formação 
de gestores, Logística e Planejamento Estratégico. Usuário 
do software estatístico R em metodologias quantitativas de 
pesquisa científica.

Adm. Marcos Gilberto dos Santos
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Uma das características mais im-
portantes das habilidades gerenciais 
é a interdependência, ou seja, elas 
atuam em conjunto no trabalho do 
gestor. Apesar dessa atuação conjun-
ta, 7 diferentes habilidades gerenciais 
podem ser destacadas no trabalho de 
liderança: habilidade de autogestão, 
técnico-operacional, analítico-estra-
tégica, interpessoal, política, contex-
tual e habilidade cultural.  

As habilidades em autogestão 
estão relacionadas com reflexão, 
autoconhecimento e autocon-
fiança, além uma capacidade de 
agir levando em conta as próprias 
emoções envolvidas. A autogestão 
é baseada no desenvolvimento do 
pensamento reflexivo, capaz de 
transformar a mais simples expe-
riência cotidiana em aprendiza-
gem adquirida.  Para os autores, 
identificar e refletir sobre seus 
atos e reações faz parte do apren-
dizado gerencial de uma men-
talidade reflexiva. No contexto 
organizacional, o desenvolvimento 
do pensamento reflexivo vai per-
mitir ao gestor desenvolver o au-
toconhecimento, reconhecer sua 
capacidade de aprender, perceber 
as habilidades já adquiridas, além 
de considerar o impacto da sua car-
reira profissional e o equilíbrio com 
a vida pessoal.

Mais relacionada com a ativida-
de conduzida pelo gestor, as habili-
dades técnico-operacionais estão 
relacionadas com a capacidade de 
executar o trabalho que gerencia, 
demonstrando conhecer os pro-
cessos e tecnologias envolvidas na 
atividade. Tais habilidades, nor-

malmente, são específicas a certas 
operações, ocupações ou ramos de 
atividade, sendo altamente depen-
dente do contexto. O domínio das 
etapas de produção para um ge-
rente de fábrica ou o conhecimen-
to do processo de aprendizagem 
ou das rotinas trabalhistas para 
um gerente de RH são exemplos 
da habilidade técnico-operacional, 
sendo crítica para o sucesso do ge-
renciamento, permitindo o gestor 
acionar pessoalmente as rotinas de 
trabalho e monitorar a qualidade e 
o andamento dos serviços.

A categoria das habilidades 
gerenciais denominadas analítico-
estratégicas está fundamentada na 
capacidade de enxergar as situações 
organizacionais em partes, sem per-
der de vista o complexo sistema onde 
estão inseridas.  Esta é uma prática 
comum nas organizações, a come-
çar pela departamentalização das 
atividades, como produção, logística 
e finanças. Porém, a habilidade analí-
tico-estratégica vai além da divisão e 
análise, avançando para uma reflexão 
mais intensa sobre o que fundamenta 
a análise e as consequentes decisões 
organizacionais. Outra característica 
das habilidades analítico-estratégicas 

está relacionada à aplicação do co-
nhecimento científico nas situações 
organizacionais. Ou seja, a partir de 
determinada situação, o gestor deve 
ser capaz de selecionar uma teoria 
abstrata, fazer as ligações e adapta-
ções à realidade organizacional e cui-
dar da implementação dos modelos 
ou soluções, revelando a  capacidade 
de  resolver problemas  complexos, 
ter uma visão ampla e integrada da 
organização, fazer escolhas e tomar 
decisões em ambiente de recursos 
escassos e usar técnicas de gestão 
para resolver dilemas organizacionais 
levando em consideração as conse- 
quências em médio e longo prazo 
para todos os envolvidos.

O entendimento do que são as 
habilidades interpessoais pode 
variar enormemente entre os es-
tudiosos da gestão, mas existe 
uma convergência no sentido de 
que se trata de um conjunto de 
habilidades da mais alta importân-
cia no contexto gerencial e estão 
relacionadas à capacidade de tra-
balhar bem com outras pessoas. 
Identificado como um dos princi-
pais conjuntos de conteúdo a ser 
aprendido pelo gestor, a habilida-
de interpessoal pode interferir no 

habilidades gerenciais
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Resultados

Para o desenvolvimento das 
habilidades gerenciais, as empre-
sas, através do programa trainee, 
lançam mão de várias modalida-
des de aprendizagem organizacio-
nal, entre as quais se destacam o 
treinamento tradicional, a leitura 
de textos e manuais, o acesso a 
bancos de dados, programas de 
mentoria, comunidades de prática, 
treinamento on-the-job e intera-
ções casuais entre os colaboradores.  

Na pesquisa com 18 empresas com 
atuação no Brasil, sendo 9 nacionais 
e 9 multinacionais, os resultados 
indicam as modalidades que mais 
desenvolvem as habilidades geren-
ciais, com os seguintes destaques:

A habilidade em autogestão 
é mais desenvolvida nas comuni-
dades de prática, que podem ser 
caracterizadas como grupos de 
colaboradores que compartilham 

saberes e experiências sobre a prá-
tica do trabalho e da gestão. As 
habilidades técnico-operacionais 
são desenvolvidas a partir de ações 
de treinamento on-the-job. Essas 
ações se caracterizam por propor-
cionar ao trainee um contato direto 
com as operações da empresa, seja 
no desenvolvimento de projetos, 
seja na condução das atividades or-
dinárias, incluindo metas e respon-
sabilidades ao aprendiz de gerente. 

clima organizacional e no nível de 
engajamento dos empregados em 
metas organizacionais. Assim, as 
habilidades interpessoais buscam 
identificar e sintetizar os interesses 
daqueles que estão subordinados 
ao gestor, dos quais se busca o 
comprometimento nas atividades 
organizacionais. Comporta capaci-
dade de liderança e de ouvir os su-
bordinados, oferecendo a estrutura 
necessária ao trabalho e o feedback 
que permita o desenvolvimento 
profissional além da habilidade 
de conduzir uma gestão participa-
tiva, delegar tarefas e acompanhar 
os resultados.

A prática da gestão requer 
continuamente o atendimento de 
demandas cujas atividades nem 
sempre estão ao alcance do gestor. 
Assim, emerge a noção de um con-
junto de habilidades que tratam da 
articulação entre pessoas e organi-
zações que não estão submetidas 
ao gestor. Este conjunto é aqui de-
nominado de habilidades políticas. 
Traços de habilidades políticas estão 
relacionados à gestão da mudança e 
a busca de apoio para sua execução, 
capacidade de comunicação e per-

suasão, além de marketing pessoal. 
Tal habilidade requer o desenvolvi-
mento do conhecimento das outras 
pessoas, usando esta percepção 
para influenciar a ação e atingir ob-
jetivos pessoais e organizacionais, 
incluindo a capacidade de promover 
suas próprias ideias, tanto oralmen-
te como por escrito, construir redes 
de contatos, trabalhar com pessoas 
de outras áreas e de gerenciar con-
flitos e interesses divergentes.

Conhecer a cultura e os valores 
organizacionais é fundamental para 
a prática gerencial coerente. A habi-
lidade cultural requerida do gestor, 
neste caso, requer não somente 
conhecer, mas abraçar e disseminar 
a cultura organizacional, que é for-
mada por um sistema de crenças, 
valores e atitudes que servem como 
balizadores do comportamento 
humano. Nesse contexto, a cultura 
não somente é um conteúdo a ser 
aprendido pelo gestor, mas também 
é um dos fatores que influenciam 
todo o aprendizado organizacional, 
e pode ser percebida através dos 
artefatos visíveis, como layout e 
comunicação visual, e dos valores 
e das premissas compartilhadas no 

ambiente organizacional, exigindo 
uma sensibilidade aguçada e uma 
interação participativa. 

O último dos conjuntos de ha-
bilidades a serem desenvolvidas 
pelo gestor é aquele formado pelas 
habilidades contextuais, ou seja, 
um conjunto de habilidades que 
capacitam o gestor a lidar com o 
contexto externo da organização. 
Essa capacidade é desenvolvida a 
partir do conjunto de conhecimen-
tos sobre o ambiente externo e suas 
relações com a empresa, incluindo 
as relações com a sociedade, a eco-
nomia, a política e o meio ambiente. 
As habilidades contextuais exigem 
do gestor uma capacidade de nego-
ciação aprimorada e usa um tipo de 
conhecimento que é altamente con-
textualizado e incorporado no am-
biente onde atua a organização. O 
executivo necessita levar em consi-
deração a cultura local, um enraiza-
mento do gestor onde os produtos 
são fabricados, clientes atendidos 
e o meio ambiente ameaçado pela 
ação organizacional, praticando 
uma gestão na fronteira entre a or-
ganização e seu contexto externo. 
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métodos de pesquisa

Na presente pesquisa participa-
ram 59 trainees de 18 empresas de 
médio e grande porte com atuação 
no Brasil, pertencentes aos ramos 
da indústria, logística, consulto-
ria e auditoria, serviço e varejo. 
Com uma abordagem quantitati-
va, as respostas foram submetidas 
à análise fatorial exploratória se-
guida de regressão multivariada, 
com as habilidades sendo consi-
deradas variáveis dependentes e 

as modalidades de aprendizagem 
como variáveis dependentes.

Para acessar o texto comple-
to acesse o QRcode ao lado ou o 
seguinte endereço: http://tede.
unifacs.br/tde_busca/arquivo.
php?codArquivo=712

Entre as ações de treinamento on-
-the-job, se destaca o job rotation, 
no qual o trainee assume posições 
temporárias em diferentes unida-
des da empresa, ficando em cada 
uma por um período que varia en-
tre 1 e 4 meses. Para os trainees, 
essa experiência proporciona um 
conhecimento da empresa de for-
ma mais abrangente e sistêmica, 
além de aumentar a entendimento 
sobre o negócio da empresa.

A habilidade interpessoal, que 
assume grande importância na 
atuação do gestor, é melhor de-
senvolvida no programa trainee a 
partir de programas de mentoria. 
Nessa modalidade, um gestor mais 
experiente acompanha o trainee 
durante o seu processo de for-
mação tanto no campo gerencial 
quanto na condução da carreira. A 
qualidade do relacionamento no 
processo de mentoria tem um im-
pacto direto nos seus resultados 
e narrativas positivas de trainees 
aparecem associadas a relacio-
namentos cercados de empatia e 
postura de encorajamento. Mas a 
modalidade mentoria não se limi-
ta à programas estabelecidos pela 

empresa. Ao longo do programa, 
trainees acabam se aproximando 
de outros gestores experientes de 
forma espontânea, haurindo desse 
relacionamento um forte aprendi-
zado gerencial nessa modalidade 
informal de aprendizagem orga-
nizacional. Enquanto a habilidade 
cultural pôde ser desenvolvida 
através do acesso aos bancos de 
dados da organização, mostrando 
que sistemas de gestão e dados re-
lativos à gestão de clientes e opera-
ções estão permeados pela cultura 
organizacional, as habilidades po-
liticas foram mais desenvolvidas a 
partir das interações casuais. Ou 
seja, os contatos informais e não 
planejados pela organização, seja 
no ambiente de trabalho, seja fora 
dele, acabam por desenvolver nos 
trainees a capacidade de negociar e 
influenciar colegas de trabalho que 
não estão sob sua gestão, propor-
cionando a habilidade política. 

Entre os resultados da pesqui-
sa, que se baseia na percepção dos 
próprios trainees, destaca-se que 
o treinamento tradicional não con-
segue desenvolver nenhuma das 
habilidades gerenciais elencadas. 

Esse achado é importante porque 
grandes investimentos são feitos 
nessa modalidade de aprendi-
zagem pelas empresas e, no de-
senvolvimento das habilidades 
gerenciais, ele se mostra pouco 
eficiente. Também a modalidade 
leitura de textos mostrou-se pou-
co contributiva nesse processo, 
indicando que as modalidades com 
apelo mais relacionados a apren-
dizagem individual e meramente 
cognitiva dão uma contribuição 
menor na formação de novos ges-
tores. Entre as modalidades que 
mais desenvolvem as habilidades 
gerenciais se destacam, portanto, 
aquelas com uma abordagem mais 
socioprática, ou seja, que ocorrem 
em situações de interações sociais 
e na prática do trabalho. Assim, a 
mentoria, a comunidade de prática 
e as interações casuais se destacam 
nesse contexto, não somente por 
serem mais efetivas na formação 
dos novos gestores, mas também 
por exigirem menos investimentos 
da empresa, além de oferecerem 
ao trainee uma vivência na própria 
realidade empresarial.

Marcos Gilberto Dos-Santos é mestre em Administração no campo de Aprendizagem 
Organizacional, possui MBA em Gestão de negócios, é bacharel em Administração e 
também graduado em Gestão de Varejo pela UNIFACS. Atua como pesquisador e professor 
na Faculdade Anísio Teixeira (Feira de Santana-BA) e como pesquisador e doutorando em 
Administração na Universidade Federal da Bahia – UFBA. marcosgilberto74@gmail.com
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50 anos a pleno vapor 
Ter cinquenta anos hoje em dia é bem diferente que 

nas décadas passadas. Os cinquentões atuais estão com 
corpo em forma, em plena atuação profissional  e até 
mesmo começando novos relacionamentos amorosos. 
É um fenômeno mundial. Só na livraria on-line Amazon, 
há centenas de livros escritos sobre o tema: Os novos 
velhos, Os sem idade, Os imortais. O comportamento 
destas pessoas tem impacto direto na economia, no 
mercado de trabalho, no consumo, nos relacionamen-
tos, nas relações familiares – em toda a sociedade

No Brasil, nos últimos 50 anos a expectativa de vida 
da população aumentou de 48 para 73 anos. Deverá 
chegar a 80 em 2050. Natural, portanto, que o merca-
do de trabalho volte o olhar e a atenção aos profissio-
nais com mais de 50 anos. Pesquisas revelam que essa 
população tem ganhando espaço e respeito no mundo 
corporativo. Afinal, alguém que se aposenta hoje de-
pois de 30 ou 35 anos de carreira, ainda poderá gozar 
de pelo menos mais 25 anos de trabalho. Para isso, é 
preciso planejamento, decisão e atitude. 

“Antes a ideia da aposentadoria estava associada a 
um término efetivo do exercitar competências. O pro-
jeto de vida ficava estagnado e as pessoas, muitas ve-
zes, sentiam-se inúteis e sem perspectivas reais de uma 
vida feliz após tantos anos de dedicação”, comenta a 
psicóloga Rosana Casseano, no blog Sucesso&Carreira. 

Isso felizmente vem mudando. Pessoas e empresas 
estão entendendo que é necessário um bom planeja-
mento para a chegada dos 50 anos e, cada vez mais, 
existem estratégias e apoio para que se elabore um pro-
jeto de vida útil e próspero. Iniciar uma nova trajetória 
profissional nesta idade é algo que vem acontecendo 
cada vez mais, com resultados positivos em sua maioria, 
já que pessoas desta faixa etária geralmente acumulam 
experiência, maturidade e reserva financeira. 

Por isso, fique atento. A aposentadoria pode ser o 
momento certo para exercitar aquilo que se gosta e 
ainda não foi possível executar. “Talvez um negócio 
próprio ou uma atuação como mentor ou consultor”, 
sugere Rosana. Isso com certeza promoverá a saúde 
física, mental e espiritual do profissional.
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Administradores, uma equipe
que deixa tudo no azul.

Uma homenagem do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração aos nossos profi ssionais

9 DE SETEMBRO, DIA DO ADMINISTRADOR #ADM50anos

Saiba mais sobre o Jubileu de Ouro e a história da Administração em tudomaisazul.com.br ou radioADM.org.br


