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Missão

“A Revista do Administrador é generalista e vem preencher um lugar ainda 
vago no grupo das publicações nacionais sobre assuntos administrativos. Ela 
visa, preponderantemente, noticiar o funcionamento e as atividades desenvol-
vidas pelo Conselho Regional de Administração da Bahia - CRA/BA e discutir 
assuntos sob seus aspectos teórico e aplicado. Não tem finalidade lucrativa. 
Como periódico vinculado a um órgão profissional, coloca-se exclusivamente a 
serviço da Ciência da Administração, incentivando o debate objetivo e impar-
cial. Sua pauta é isenta de quaisquer influências doutrinárias ou políticas.”
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Neste primeiro ano de mandato 
procuramos cumprir a  nossa mis-
são institucional, contribuindo para 
consolidar os 42 anos de trabalho do 
CRA/BA, prestados à sociedade, ao 
mundo do trabalho e aos Adminis-
tradores, um trabalho de relevância 
para o cumprimento do que precei-
tua a Lei 4.769 de setembro de 1965.

O ano que se inicia traz, para todo cidadão brasileiro, e 
em especial para os Administradores, preocupações com os 
rumos do Brasil, tendo em vista que teremos eleições para 
os maiores postos de gestores do País. 

Sabemos que todas as organizações e instituições possuem, 
ou pelo menos deveriam possuir, visão, missão, objetivos e 
metas bem definidas, resultado da sua Política Institucional. 
Tudo isso a ser alcançado com o uso de estratégias que podem 
e devem diferenciar-se pelos Modelos de Gestão adotados por 
seus dirigentes, na busca da efetividade no cumprimento desta 
Política Institucional. A efetividade dos mais diversos modelos 
de gestão pode ser tanto melhor avaliada, comparando-se os 
resultados obtidos com as metas pretendidas.

Da mesma maneira, um país democrático deve ter conso-
lidada e clara sua Política Institucional - Política de Estado 
que deve ser bem definida, na sua visão, princípios e valores, 
norteados pela Constituição, em todos os  aspectos -  suas 
relações internacionais e sua relação com o ambiente inter-
no, visando o respeito aos demais estados soberanos e ao 
desenvolvimento sustentável, com soberania de uma socie-
dade justa  e inclusiva  para os seus cidadãos. Para alcançar 
seus objetivos os estados livres também fazem usos de estra-
tégias diferenciadas, adotando diferentes Modelos de Gestão 
– Política de Governo de acordo com a orientação dos seus 
gestores que devem instrumentalizar-se com ferramentas 
da administração pública para concretizar seus objetivos.

É, portanto, importante para todos os cidadãos que as Polí-
ticas de Governo, de cada candidato a Gestor Máximo do País, 
ou unidades da Federação, sejam claras e bem divulgadas 
nas suas campanhas eleitorais, com planos de governo bem 
definidos, para que possamos escolher aquela que mais se 
aproxima da nossa visão de mundo e, após a eleição, cobrar e 
acompanhar a execução coerente da política apresentada da-
quele que for eleito e, ao cabo do mandato, avaliar este gestor 
fazendo soberana a Política de Estado do Brasil.  

Necessitamos de gestores éticos e bem preparados para 
servir e não servir-se deste País.

“É tudo uma questão  de gestão”

Adm. tânia Maria da Cunha Dias
Presidente - CRA/BA n° 7.198

Composição da Diretoria: 
Diretoria Administrativa e Financeira
Adm. Márcio de Miranda Leite e Oiticica
Diretoria de Fiscalização e Registro
Adm. Waldeck Brandão Uzeda e Silva
Diretoria de Desenvolvimento Profissional e 
Institucional
Adm. Maria da Graça Pitiá Barreto
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Reforçar a aprendizagem contínua do Administrador é o foco da Diretoria de Desenvolvi-
mento Profissional e Institucional do CRA/BA. “Em 2009, conseguimos manter esta meta 
com vários eventos que trouxeram temas inovadores como Mediação e Arbitragem e Perícia 

Trabalhista”, diz   a diretora Adm. Maria das Graças Pitiá. Para 2010, o cronograma está pronto com eventos dis-
tribuídos ao longo do ano, incluindo cursos de um dia que abrirão momentos de discussão em torno da profissão.

Confira alguns eventos do segundo semestre de 2009:

Diretoria De Desenvolvimento Profissional e institucional Diretoria De Desenvolvimento Profissional e institucional

Dia do Administrador

Em setembro, mês do Dia do Administrador, o CRA/BA realiza 
o seu maior evento do ano. Em 2009, a data foi comemorada 
com palestra do Conferencista e Maestro Adm. Raul Marinu-

zzi. O evento, em Salvador, reuniu cerca de 2 mil pessoas e foi marcado 
pela entrega do Prêmio Adm. Emérito ao Adm. Eduardo Morais de Cas-
tro,  presidente da Associação Comercial da Bahia.  Em Feira de Santa-
na, 500 pessoas assistiram a palestra e nas cidades de Paulo Afonso, 
Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Eunapólis  a comemoração 
aconteceu com outros palestrantes.  

Curso de Perícia trabalhista

Em 2009, o CRA/BA incrementou seu cronograma de eventos com a realização de cursos prá-
ticos para capacitação e reciclagem profissional dos Administradores baianos. O último de-
les foi em dezembro, de 3 a 5, sobre Perícia Admi-

nistrativa com Cálculos Trabalhistas e Liquidação de 
Sentença. “A idéia foi preparar, treinar e capacitar Adminis-
tradores para atuarem em Perícias Judiciais e Extrajudi-
ciais, um campo ainda pouco explorado por estes profissio-
nais”, comentou a Adm. Graça Pitiá. O curso foi ministrado 
pelo Prof. Adm. Robson Barros Rodrigues Gago, que possui 
experiência profissional nas áreas de perícia judicial, contá-
bil e administrativa, com mais de 13 anos de carreira.

Entrega do Prêmio “Administrador Emérito - 2009”

EPRoCAD e Fórum de Ensino de Administração

O VI Encontro de Professores e Coordenadores dos Cursos de Administração - EPROCAD e o 
VIII Fórum de Ensino de Administração aconteceram em 5 e 6 de novembro. Os eventos ti-
veram como objetivo reunir a comunidade acadêmi-

ca dos cursos de Bacharelado em Administração, aproximan-
do-a do CRA/BA para discutir aspectos inerentes à formação 
profissional do administrador. O evento englobou palestras 
sobre Gestão Social Responsável,  do vice-presidente da 
ADVB, Adm. Lívio Giosa e sobre Modalidades de Graduação 
proferida pelo diretor do Câmara de Formação Profissional 
do CFA, Adm. Gustavo Bandeira Galindo, além de mesa redon-
da sobre Cenários Futuros para os Profissionais da Educação 
e Seminário sobre TGA. Mesa diretora do evento

EnADE

Em parceria com o Conselho Federal de Administra-
ção – CFA e com o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC, 

o  CRA/BA realizou, em outubro, o  Ciclo de Palestras ENADE 
2009. O evento aconteceu em Salvador com a presença do 
Prof. Adm. Hudson Fernandes Amaral, Membro da Comis-
são Assessora de Avaliação da Área de Administração INEP/
MEC e o Adm. Adilson Farias de Castro, Conselheiro Federal 
de Administração – CRA/PI. O  objetivo foi elevar o nível de 
conhecimento dos Coordenadores de Cursos de Administra-
ção sobre o processo do ENADE - Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes.Presença do  Prof. Adm. hudson Amaral no EnADE/2009

I Seminário de Mediação e Arbitragem  do nordeste 

A Mediação e Arbitragem caracteriza-se como uma nova cultura que vem sendo implementada no 
Brasil para a solução de conflitos. Para trazer esta realidade aos Administradores, foi realizado em 
27 de novembro, em Salvador, o I Seminário de Mediação e Arbitragem do Nordeste pelo CFA e CRA/

BA. O Seminário serviu para disseminar a cultura de utilização 
dos Métodos Extrajudiciais de Controvérsias (MESC’s) e contou 
com renomados palestrantes do cenário nacional, a exemplo de 
Adm. Ruy Baratz, presidente do CRA/RS,   Carlos Eduardo Vas-
concelos (Diretor de Pesquisa e Estatística do Conselho Nacional 
das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA); Tatiana 
de Oliveira Gonçalves (Secretária Geral da Câmara de Arbitra-
gem Empresarial do Brasil – CAMARB) e Henrique Gomm Neto 
(Diretor de Relações Institucionais do Conselho Nacional das 
Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA).

Mesa de abertura do I SEMA

Café com palestra 

A terceira edição do Café com palestra 2009, em  20 de novembro, tra-
tou do tema  TOP OF MIND - O Desafio de ser Lembrado e Reconhe-
cido”, em palestra proferida pelo Adm. Enio Carvalho de Araujo, Con-

selheiro Efetivo do CRA/BA.  Em sua apresentação, ele  mostrou como a má 
gestão das marcas pode trazer implicações para a sobrevivência das empre-
sas no mercado. 

Em 07 de agosto, o Café com Palestra tratou do tema 
Pré-Sal em palestra proferida pelo engenheiro Fer-
nando Leite Siqueira. Ele destacou a importância do 
petróleo e da descoberta do Pré-Sal e a necessidade de 
mudanças para o setor. 

O primeiro Café com Palestra de 2009 foi em 17 de 
abril com o tema A Nova Lei do Estágio. A Profa. Msc. 
Adm Edneide de Oliveira Lima buscou dirimir as dú-
vidas sobre a regulamentação da atividade dos esta-
giários, mostrando aos participantes a visão de que o 
estágio é um ato educativo escolar supervisionado.

Eng. Fernando Siqueira

Adm. Enio Carvalho

Profa. Adm Edneide Lima

o curso englobou cálculos trabalhistas, capaci-
tando os Administradores
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Diretoria De fiscalização e registro  Diretoria Administrativa e Financeira

Fonte: Siscafw e Livros de registros de ações do CRA/BA.

Contando com uma equipe coesa, res-
ponsável e uma Plenária de Conselhei-
ros de alto padrão, o Conselho Regio-

nal de Administração pretende fazer de 2010 
um ano de realizações.

 Segundo o Administrador Márcio de Miranda 
Leite e Oiticica, Diretor Administrativo e Financeiro 
do CRA/BA, o esforço da instituição “é mostrar a so-
ciedade baiana que o profissional registrado deve 
ser mais valorizado por ser mais conscientizado 
das suas responsabilidades, do seu papel no mer-
cado de trabalho e do Código de Ética Profissional”.

 A expectativa de Oiticica é de que em 2010 os 
Administradores participem mais do Conselho, 
visitando sua sede ou acessando o site do CRA/BA 
(www.cra-ba.org.br). “Estamos de portas abertas 
também para os estudantes de Administração, 
nossos futuros colegas, com o intuito de acompa-
nhar de perto as novas turmas, que buscam uma 
colocação no mercado”, afirma Oiticica.

 Como metas,  estão a aquisição de um espaço 
para a realização dos eventos do CRA/BA, além 
de modernização da frota de veículos utilizados 
pelos fiscais em todo o estado. 

Também será foco em 2010 a redução da 
inadimplência. Para isso, foi mantido o Plane-
jamento Orçamentário de 2009, com o mes-
mo valor da anuidade e renovado o acordo com 
o Conselho Federal de Administração para a 
assinatura da Revista Brasileira de Administra-
ção – o profissional que quitar sua anuidade até 
primeiro de fevereiro receberá uma assinatura 
anual da publicação. Em 2009, foi assinado o 
convênio com o Hipercard como mais uma op-
ção para o pagamento.

 O sistema CFA/CRAs todo ano reforça seu 
compromisso com a inovação na Administra-
ção, reconhecendo com o Prêmio Belmiro Si-
queira os trabalhos nas categorias Livro, Ar-
tigo Acadêmico e Empresa Cidadã. Participe!  

Para um 2010 de realizações

A atuação de forma preventiva e edu-
cativa foi o foco da Diretoria de Fis-
calização e Registro em 2009. No 

primeiro semestre, foram visitados diver-
sos locais em Salvador e Região Metropoli-
tana. No segundo, os do interior do Estado.  
 
O trabalho foi orientar empresas, orgãos públi-
cos, instituições, escritórios de contabilidade e 
comissões de licitações de diversas Prefeituras 
sobre os campos privativos do  Administrador, 
a obrigatoriedade do registro de pessoas jurídi-
cas e a legislação do Conselho Federal de Admi-
nistração - CFA .

“Esta forma de atuação trouxe resultados positi-
vos para o CRA/BA, pois além de prevenir contra 
futuras irregularidades, proporcionou visibilidade 
ao Conselho e crescimento do número de registro 

de pessoas jurídicas que ex-
ploram serviços nos campos 
da Administração”, diz o Adm. 
Waldeck  Brandão Uzêda e 
Silva, Diretor de Fiscaliza-
ção e Registro. Para 2010, 
a proposta é dar continui-
dade a este planejamento.

O quadro de fiscali-
zação do CRA/BA conta 
atualmente com quatro 
Administradores/Fiscais 
atuando na linha de frente 

da fiscalização. “Porém, vale ressaltar que o Se-
tor de Fiscalização e Registro não se resume a 
visita dos fiscais às instituições, pois é necessá-
rio um trabalho de apoio que é desenvolvido por 
mais sete servidores”, explica Waldeck.

O ano de 2009 foi fechado com 16.076 regis-
tros ativos de Administradores, um crescimen-
to de 12,6% em relação a 2008. Com relação a 
pessoas jurídicas, 2008 encerrou com 1.669 
registro ativos e 2009 com 1.780. O cresci-
mento foi de 6,7%. “Conseguimos parte deste 
aumento graças às orientações as Comissões 
de Licitações de Órgão Públicos sobre a obri-
gatoriedade do registro de pessoas jurídicas 
prevista no art. 15 da Lei nº 4.769/65, art. 1° 
da Lei n° 6.839/80 e no art. 30, incisos I e II da 
Lei n° 8.666/93”, diz o diretor.

Prevenção contra irregularidades

Equipe Administrativa e Financeira do CRA/BA

Equipe de Fiscalização e Registro

7

Acompanhamento das Ações de Fiscalização e Registro - 2009
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Artigo Artigo

a importância da ética
Adm. Anapaula Costa Ramires de Oliveira

na administração Pública

Os atuais acontecimentos vivenciados no 
cenário político do nosso país têm cor-
roído a credibilidade da Administração 

Pública. Cada vez mais, se vê escândalos que 
mancha a imagem do serviço público e, conse-
quentemente, do servidor público, na verdadei-
ra essência da palavra. De modo geral, o país en-
frenta o descrédito da sociedade brasileira, onde 
a conduta dos governantes passou a ser fato 
constantemente criticado. A partir desse cená-
rio, é natural que a expectativa da sociedade seja 
mais exigente com o comportamento daqueles 
que desempenham atividades no serviço e na 
gestão de bens públicos. 

Os serviços públicos devem merecer a confian-
ça pública. Os cidadãos esperam

que os funcionários sirvam, lealmente, ao in-
teresse público e administrem os recursos de 
forma apropriada constantemente. Serviços exe-
cutados de maneira apropriada e com zelo inspi-
ram crédito e criam um ambiente favorável para 
os negócios, contribuindo, desse modo, para o 

bom funcionamento dos mercados e para o cres-
cimento econômico.

Nesse contexto, a ética na Administração Públi-
ca passou a ser pré-requisito fundamental para a 
construção da confiança pública, constituindo-se 
em marco fundamental para a boa governança.     
Discorrer sobre a ética na Administração Públi-
ca como instrumento de responsabilidade social 
é o objetivo do presente artigo. Preliminarmen-
te, pretende-se tecer comentários acerca do con-
ceito de ética e moral e algumas considerações a 
respeito dos problemas éticos na sociedade. 

A valorização da ética é uma dimensão ne-
cessária para tornar a Administração Pública 
não só eficiente quanto aos resultados mas, 
também, democrática no que se refere ao modo 
pelo qual esses resultados são alcançados. Mais 
do que justificada, portanto, desponta a neces-
sidade de se fortalecer, aprimorar e divulgar, 
amplamente, os padrões éticos que devem re-
ger a prestação do serviço público, com o obje-
tivo tanto de coibir infrações como de difundir 

Os atuais acontecimentos vivenciados no cenário político do nos-
so país têm corroído a credibilidade da Administração Pública. 
Cada vez mais, se vê escândalos que mancham a imagem do ser-
viço público e, conseqüentemente, do servidor público. De modo 
geral, o país enfrenta o descrédito da sociedade brasileira, onde 
a conduta dos governantes passou a ser fato constantemente cri-
ticado. A partir desse cenário, a ética na Administração Pública 
passou a ser pré-requisito fundamental para a construção da 
confiança pública, constituindo-se em marco fundamental para a 
boa governança. Discorrer sobre a ética na Administração Públi-
ca como instrumento de responsabilidade social é o objetivo do 
presente artigo. A valorização da ética é uma dimensão necessá-
ria para tornar a Administração Pública não só eficiente quanto 
aos resultados, mas, também, democrática no que se refere ao 
modo pelo qual esses resultados são alcançados.
Palavras-Chave: Administração Pública. Ética. Serviços 
Públicos.

Resumo

Pensar o lugar da ética na Administração Públi-
ca requer um esforço de clarificação daquilo que 
entendemos por ética. Neste sentido, uma inves-
tigação filológica do termo pode nos conduzir ao 
seu sentido originário. 

A ética é uma espécie de teoria sobre a práti-
ca moral. Segundo Srour (2000, p. 05), o termo 
ética provém de outro, mais especificamente de 
ethos, o qual por sua vez corresponde, em nosso 
idioma, “ao conjunto de valores e hábitos consa-
grados pela tradição cultural de um determinado 
povo”. A partir desse conceito, pode-se dizer que 
a ética varia de acordo com o desenvolvimento 
de cada sociedade.

Na visão de Ferraz (2001, p. 15), “ética é a ci-
ência da moral”. Partindo dessa premissa, a mo-
ral vem a ser:

Um conjunto de valores e de regras de compor-
tamento, um código de conduta que coletividades 
adotam, quer sejam uma nação, uma categoria 
social, uma comunidade religiosa ou uma organi-
zação. Enquanto a ética diz respeito à disciplina 
teórica, ao estudo sistemático, a moral correspon-
dente às representações imaginárias que dizem 
aos agentes sociais o que se espera deles, quais 
comportamentos são bem-vindos e quais não.

Em conseqüência dessa definição, surgiria 
outro: o da moralidade, como a qualidade do 
que é moral. A ética, portanto, representa uma 
abordagem sobre as constantes morais, aquele 
conjunto de valores e costumes mais ou menos 
permanente no tempo e uniforme no espaço. 

Para Lama (2000, p. 11), a ética, uma ciência 
e um ramo da Filosofia, estuda os princípios 
motivadores e orientadores do comportamento 
humano e constitui sempre um caminho possí-
vel da virtude e do aperfeiçoamento humano. 
“Um conjunto de regras de ordem valorativa e 
moral de um cidadão ou de um grupo social” , 
complementa o autor.

Nas palavras de Moraes (2000), a ética é uma ci-
ência, pois tem objeto próprio, leis próprias e méto-
do próprio. Nesse sentido, ela impõe um caminho 
natural. O servidor público em seu caminho natu-
ral deve servir ao público. Óbvio. Mas nem sempre 
isso ocorre porque, muitas vezes, o servidor públi-
co - e aqui se incluam os administradores públicos 
e membros do Poder Legislativo – não serve ao 
público, mas atende a interesses pessoais e parti-
culares. É, pois, arrimado nessa noção de ética que 
sustentamos seu valor central na Administração 
Pública, por entender que a ética define a essência 
mesma da Administração Pública. 

Conceituando Ética

uma mentalidade que, de tão absorvida, torne-
se arraigada, um modo de proceder tão usual 
como a mais rotineira tarefa.

Neste sentido, considera-se que o aporte mais 
sério que poderíamos fazer, neste momento, é 
metodológico, no sentido de tentar definir e en-

tender, ainda que parcialmente, a importância 
da ética na Administração Pública. Não teremos 
espaço, no âmbito deste artigo, para um trata-
mento em maior extensão e aprofundamento de 
todos os aspectos da questão. Assim, ficaremos 
bastante próximos da abordagem ensaística.
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Segundo Lopes (1993), Administração Pública 
é, em sentido orgânico ou subjetivo, o conjunto 
de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem 
como das demais pessoas coletivas públicas 
(tais como as autarquias locais) que asseguram 
a satisfação de necessidades coletivas variadas, 
tais como a segurança, a cultura e o bem estar 
das populações. Uma pessoa empregada na ad-
ministração pública diz-se servidor público.

Já para Moraes (2000), a administração pública: 
Pode ser definida objetivamente como a ativida-
de concreta e imediata que o Estado desenvolve 
para a consecução dos interesses coletivos e 
subjetivamente como o conjunto de órgãos e de 
pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercí-
cio da função administrativa do Estado.

Sob o aspecto operacional, administração pú-
blica é o desempenho perene e sistemático, legal 
e técnico dos serviços próprios do Estado, em 
benefício da coletividade. A administração públi-
ca é direta, quando composta por suas entidades 
estatais (União, Estados, Municípios e DF), que 
não possuem personalidade jurídica própria, ou 

indireta, composta por entidades autárquicas, 
fundacionais e paraestatais.

Falar em Administração Pública implica pressu-
por uma causalidade: o interesse público. Essa ca-
tegoria central constitui sua causa eficiente (o por-
quê de sua existência) e sua finalidade, sua razão 
de ser (o para quê). A Administração, pois, existe 
pelo interesse público e para o interesse público e, 
neste sentido, até mesmo para justificar sua exis-
tência, deve ser orientada a perseguir e realizar 
continuadamente esse fim (PASSOS, 2000).

Por se tratar do fundamento primeiro-último 
da Administração, o interesse público assenta a 
ética como ponto de partida de toda gestão pú-
blica, isto é, o agir administrativo estritamente 
orientado para o interesse coletivo. Nesse senti-
do, os valores a serem observados, e prescritos 
pela ética, são aqueles que interessam à coisa pú-
blica e não ao indivíduo. A ética é, pois, a instân-
cia fundamental por meio da qual resta possível, 
à Administração, prescrever esses valores e, com 
base neles, gestar suas atividades na direção do 
finalismo que funda e legitima a própria ação pú-
blica: perseguir e alcançar o interesse coletivo.  

A Administração Pública

A valorização da ética como instrumento de ges-
tão pública insere-se, por inteiro, no esforço de 
revitalização e modernização da administração 
federal. Com efeito, esta é a dimensão que falta 
para torná-la não só eficiente quanto aos resulta-
dos mas também democrática no que se refere ao 
modo pelo qual esses resultados são alcançados.

Desse ponto de vista, a definição e explicitação de 
regras de conduta têm duplo objetivo. De um lado, 
busca reverter o crescente ceticismo da sociedade 
a respeito da moralidade da administração pública; 
de outro, resgata e atualiza a noção de “serviço pú-
blico”, o que significa dar-lhe o sentido original efeti-
vo de “servir ao público”. E servir ao público abrange 
inclusive o dever de prestar contas do conteúdo éti-
co do desempenho dos servidores, em particular, os 
que têm responsabilidade de decisão. 

A ética introduz uma forte e irrevogável di-
mensão moral no âmbito da administração 

pública. Não se trata mais de multiplicar efi-
ciência e recursos, mas de realizar isso dentro 
de certos limites e com certa atitude. Se, an-
tigamente, os fins justificavam os meios e os 
fins da administração pública brasileira sem-
pre se confundiram com os objetivos políticos 
imediatos e práticos de quem governava, ago-
ra, a equação entre meios e fins muda de fi-
gura, pois os agentes devem estar conscientes 
e preparados para levantarem objeções a res-
peito dessa equação. Realmente, a ética sugere 
que nem todas as combinações entre meios e 
fins são moralmente coerentes ou aceitáveis. 
Ser eficiente pode levar a uma subversão dos 
meios relativamente aos fins. Ser ético, porém, 
conduz a um exame permanente entre meios 
e fins. Estamos, pois, diante de uma proposta 
que, por sua natureza, também está ligada ao 
esforço de reforma política no Brasil.

Afirma Srour (2000) que a 
questão da ética está direta-
mente relacionada a 5 princí-
pios fundamentais que devem 
nortear a Administração Públi-
ca, em conexão com o agir dos 
servidores públicos e autorida-
des que a integram: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade  e eficiência.

Lama (2000) afirma que o 
princípio da legalidade signifi-
ca atuar conforme os princípios 
insculpidos na Constituição 
Federal e o complexo de leis 

vigentes. O princípio da impes-
soalidade refere-se à adoção 
de uma conduta imparcial, seja 
quanto ao agente, seja quanto 
ao destinatário, pois em qual-
quer hipótese o que se objetiva 
como finalidade última é aten-
der o interesse público. Todo 
ato que se aparta desse objeti-
vo sujeita-se à invalidação por 
desvio de finalidade.

Não podemos falar de ética, 
impessoalidade (sinônimo de 
igualdade), sem falar de mora-
lidade. Esta também é um dos 

principais valores que define 
a conduta ética, não só dos 
servidores públicos, mas de 
qualquer indivíduo. Invocando 
novamente Lama (2000), po-
demos identificar que a falta 
de respeito ao padrão moral, 
implica portanto, numa vio-
lação dos direitos do cidadão, 
comprometendo inclusive, a 
existência dos valores dos bons 
costumes em uma sociedade.

O princípio da publicidade e 
eficiência significa agir com a 
maior transparência e raciona-

A Ética na Administração Pública

A ética tem sido um dos mais 
trabalhados temas da atualidade, 
porque se vem exigindo valores 
morais em todas as instâncias da 
sociedade, sejam elas políticas, 
científicas ou econômicas. É a 
preocupação da sociedade em 
delimitar legal e ilegal, moral 
e imoral, justo e injusto. Desse 
conflito, é que se ergue a ética, 
tão discutida pelos filósofos de 
toda a história mundial. 
Quando falamos sobre ética pú-
blica, logo pensamos em corrup-
ção, extorsão, ineficiência etc, 
mas na realidade o que devemos 
ter como ponto de referência em 

relação ao serviço público, ou na 
vida pública em geral, é que seja 
fixado um padrão a partir do qual 
possamos, em seguida, julgar a 
atuação dos servidores públicos 
ou daqueles que estiverem envol-
vidos na vida pública, entretanto 
não basta que haja padrão, tão 
somente, é necessário que esse 
padrão seja ético, acima de tudo. 
        Nesse contexto, a ética na ad-
ministração pública desempenha 
papel fundamental na mudança 
de postura dos agentes públicos, 
que quando acontece, é sentida 
pelo contribuinte seja por meio 
da simplificação de procedimen-

tos, isto é, a rapidez de respostas 
e qualidade dos serviços presta-
dos, seja pela forma de agir e de 
contato entre o cidadão e os fun-
cionários.
Contribui Passos (2000, p. 31):
A mudança que se deseja na 
Administração Pública implica 
numa gradativa, mas necessária 
“transformação cultura” dentro 
da estrutura organizacional, isto 
é, uma reavaliação e valoriza-
ção das tradições, valores, hábi-
tos, normas, etc, que nascem e se 
forma ao longo do tempo e que 
criam um determinado estilo de 
atuação no seio da organização.

A importância da Ética na Administração Pública

lidade possível, a fim de que os administrados 
tenham, a toda hora, conhecimento do que os ad-
ministradores estão fazendo. 

Atualmente, o não cumprimento destes prin-
cípios éticos vistos na Administração Pública 
encontra terreno fértil para se reproduzir, pois 
o comportamento de autoridades públicas está 
longe de ser o ideal e isto ocorre devido a falta 

de preparo dos funcionários, cultura equivoca-
da e especialmente, por falta de mecanismos de 
controle e responsabilização adequada dos atos 
anti-éticos. A sociedade, por sua vez, tem sua 
parcela de responsabilidade nesta situação, pois 
não se mobiliza para exercer os seus direitos e 
impedir estes casos vergonhosos de abuso de 
poder por parte do Pode Público.

Conclusão

Falar em Administração 
Pública implica pressu-
por uma causalidade:  

o interesse público. 
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Breve Notícia de uma Demorada Pesquisa Historiográfica

Para um longo título, que 
alude a um lapso de 
200 anos, a rigor 261 

anos (como se verá adiante), 
um sub-título menor assegura 
que estamos com a sábia preo-
cupação seiscentista do Padre 
Antônio Vieira com as relações 
de tempo, espaço e a brevidade  
da escrita e da fala e, portanto, 
a seguir daremos notícia muito 
sumária sobre nossa atividade 
de investigação de história insti-
tucional (e administrativa), para  
elaboração de tese de doutora-
mento em Letras na especiali-
dade de História Contemporâ-
nea, na Faculdade de Letras (F. 
L.) da Universidade de Coimbra 
(U.C.). A execução do projeto de 
pesquisa tem um cronograma 
de cinco anos, a partir de 2008, 
com  “deadline” ou data-limite 
no ano de 2012. Afinal, esse tipo 
de trabalho acadêmico, espe-
cialmente levando-se em conta 
o escopo temporal do projeto, 
ou Plano de Investigação, apro-
vado em 2007 pelo Conselho 
Científico da F.L. da U.C., é, por 
natureza, não só  metodologi-
camente meticuloso  ( exige 
sistemático acesso, com estudo 
e análise, aos  documentos his-
tóricos, mesmos!,  tal e qual o 
lema da fenomenologia de Ed-
mund Husserl, na Alemanha das 
primeiras décadas do séc. XX, 
que prescrevia  “Zu Sachen Sel-
bst!” – “Mergulhe-se nas coisas 
mesmas!”), como também mo-
roso, ou demorado,  -  uma das 

boas razões por que o  saudoso  
scholar britânico Arnold Toyn-
bee ( aliás Doutor Honoris Cau-
sa  da Universidade Federal da 
Bahia, em 1967, na ocasião sau-
dado, no salão nobre do palácio 
da Reitoria da UFBA no Canela, 
pelo igualmente saudoso mes-
tre baiano Thales de Azevedo ) 
escreveu, certo dia, que o  traba-
lho do aprendiz de historiador é 
comparável ao da paciente for-
miga: é “ant’s work”.

Aprovado pelo referido Conse-
lho Científico da famosa univer-
sidade portuguesa ( às margens 
do plácido rio Mondego!), foi o 
próprio Parecer da   professora 
Orientadora de nossos estudos 
de doutoramento, Doutora Ma-
ria Antónia Lopes, que definiu, 
com objetiva brevidade e clare-
za, nosso  projeto-de-pesquisa, 
nos seguintes termos:

“A investigação a desenvolver 
tem por objectivo caracterizar a 
administração da Santa Casa da 
Misericórdia da Bahia nos sécu-
los XIX e XX, mais concretamen-
te entre 1756 e 2006, procuran-
do conferir inteligibilidade às 
soluções adoptadas. A fixação 
do ano de 1756 para início do 
período histórico sob investiga-
ção deixa claro o propósito de 
dar continuidade ao trabalho 
acadêmico do historiador bri-
tânico Anthony John R. Russel-
Wood, desenvolvido na década 
dos 1960, de que resultou o livro 
Fidalgos e Filantropos – A Santa 

Casa da Misericórdia da Bahia, 
1550 – 1755 sem que, poste-
riormente, este trabalho fosse 
continuado para os séculos se-
guintes. Aliás, a mesma lacuna 
se verifica em Portugal, onde as 
misericórdias da época moder-
na têm sido profundamente es-
tudadas nos últimos anos, mas 
quase ignoradas na história oi-
tocentista e novecentista.

“Num percurso de longa du-
ração que se propõe, englo-
bando três fases de história 
política do Brasil (vice-reino 
e depois reino unido; Império 
Nacional; República Federati-
va), a investigação da adminis-
tração da Santa Casa de Miseri-
córdia da Bahia abordará cinco 
aspectos: a) a dinâmica da 
Administração Central – Pro-
vedoria e os colegiados de Ir-
mãos Mesários e Definidores; 
b) a expansão dos serviços do 

Hospital (instalado no século 
XVI, em 1549, teve várias de-
nominações até ser chamado 
Santa Izabel, no  final do sécu-
lo XIX, em 1893 ); c) as Acções 
Sociais; d) o Campo Santo; e) 
os Departamentos novos, cria-
dos no início do século XXI).”

Afora o citado livro, tese de 
doutoramento, do britânico 
(radicado nos EUA, professor 
de História da Johns Hopkins 
University) Russel-Wood, de 
383 páginas na edição brasilei-
ra (tradução de Sérgio Duarte, 
revista pelo Autor), Volume 20 
da Coleção Temas Brasileiros, 
publicado pela Editora Univer-
sidade de Brasília, 1981 ( a edi-
ção original, publicada no Reino 
Unido, Inglaterra, sob o título 
Fidalgos and Philantropists: the 
Santa Casa da Misericordia da 
Bahia, 1550 – 1755, U. K., The 
Macmillan Press, é de 1968),  
há apenas dois outros volumes, 

publicações clássicas – por as-
sim dizer --  especificamente 
sobre a Santa Casa da Bahia, 
por isso mesmo consideradas 
obras seminais, embora ambas 
tratem de assuntos ou aspectos 
determinados, ou delimitados, 
a saber: o patrimônio imobiliá-
rio da Irmandade até o ano de 
1862; e a arquitetura e patri-
mônio artístico da bela sede e 
Capela da rua da Misericórdia, 
no ano de 1960. Um destes, de 
181 páginas, é o Tombamen-
to dos bens imóveis da Santa 
Casa da Misericórdia da Bahia 
em 1862. Organizado sendo Es-
crivão, e depois Provedor, o Ir-
mão Manoel José de Figueiredo 
Leite, e dividido em três Partes: 
I. Edifícios da Capella e Admi-
nistração, Recolhimento, Novo 
Hospital, Cemitério, e Azylo 
dos Expostos. II. Propriedades 
que se alugão. III. Terras afora-
das e arrendadas.Por Antonio 
Joaquim Damazio, Contador da 
mesma Casa. BAHIA, Typ. de 
Camillo Lellis Masson & C., Rua 
de Santa Bárbara n. 2, 1862. O 
outro volume, de 235 páginas,  é 
o de autoria do pesquisador de 
origem alemã, mas radicado na 
Bahia, o falecido professor Car-
los Ott, A Santa Casa de Miseri-
córdia da Cidade do Salvador, 
Rio de Janeiro, Publicações do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, n. 21, 1960.   

Claro que há, na numerosa 
bibliografia pesquisada pelo 
projeto, além de referências à 

ação histórica e à administração 
da Santa Casa de Salvador, até 
mesmo artigos e capítulos, de 
30 a 50 páginas, versando sobre 
“A Misericórdia da Bahia”, por 
exemplo comparando-a, como o 
fez um pesquisador português, 
fixando-se no período dos sécu-
los XVI a XVIII, com “As Miseri-
córdias dos Açores”, ou com  “A 
Misericórdia de Goa no contexto 
das Misericórdias do Estado da 
Índia”. Aludimos a esse exem-
plo de texto para ressaltar que,  
naqueles três séculos,  na rede 
das Santas Casas que existiam 
em Portugal e no ultramar - na 
África, na Ásia e no Brasil, as 
que tinham mais importância, 
do ponto de vista político e ad-
ministrativo, eram as Santas Ca-
sas das cidades de  Luanda, Goa, 
Macau e Salvador  da Bahia, para 
não mencionar o caso especia-
líssimo da Santa Casa de Naga-
zaki, Japão. Mas a investigação 
historiográfica com relação aos 
séculos XIX e XX, da dinâmica  
institucional da Santa Casa de 
Misericórdia da Bahia, tem que 
rebuscar – e o está fazendo cui-
dadosamente -- informações na 
documentação que se encontra 
nos  preciosos Arquivos da pró-
pria Santa Casa, tal como estão 
classificados e catalogados no 
volume I da publicação  Guia 
dos Arquivos das Santas Casas 
de Misericórdia do Brasil (fun-
dadas entre 1500 e 1900), São 
Paulo: Imprensa Oficial do Es-
tado de São Paulo, PUC-SP / CE-

A Administração da Santa Casa de Misericórdia 
 da Bahia nos Séculos  XIX  e XX

Prof. Adm.  João Eurico Matta
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DIC (Centro de Documentação e 
Informação Científica), FAPESP, 
2004., págs. 110-150. O mais 
significativo, e moroso por na-
tureza, é o estudo e análise de 
conteúdo, com fichamento, das 
informações colhidas naquele 
caudal de documentos – muitos 
já digitalizados ou eletronica-
mente fotografados, sob orien-
tação da arquivologista Neuza 
Rodrigues Esteves, do Arquivo 
da Santa Casa da Bahia, -- e li-
vros de registro e relatórios da 
Administração, e que devem 
ser comparadas, confrontadas 
e  cruzadas com informações e 
dados de documentos de outros 
arquivos e de informações pu-
blicadas na  bibliografia espe-
cializada existente.

Se admitirmos que a primei-
ra que se fundou  no Brasil co-
lônia foi a Santa Casa de Santos, 
capitania de São Vicente, São 
Paulo, em 1543, -- já que não 
está devidamente documenta-
do que a primeira tenha sido 
a de Olinda, capitania de Per-
nambuco, embora o há pouco 
citado Guia dos Arquivos... ,  
de 2004,  a  reconheça como 
“primeira irmandade criada 
no Brasil, provavelmente em 
1539, para cuidar de pobres, 
enfermos...”, -- a Santa Casa da 
Bahia pode considerar-se a 2ª 
das 464 Santas Casas  recen-
seadas no Brasil, em janeiro 
de 1999, pela Confederação 
Internacional  das Santas Ca-
sas. Esta mesma entidade, e 
na mesma ocasião, tendo em 
vista o modelo institucional 
de irmandade concebido, em 
fins do século XV, 1498 , pela 
Rainha D. Leonor de Alencas-
tre, recenseou  388 Santas Ca-
sas portuguesas, em 18 distri-
tos de Portugal   (lembre-se, 
aqui, que foram numerosas 
as Santas Casas de Lisboa e 
Coimbra), incluindo-se nesse 

total numérico 22 ( duas já 
então pentacentenárias) nos 
Açores e 5 na Ilha da Madeira. 
Diante desses cinco séculos 
de existência institucional, de 
tantas confrarias - organiza-
ções não-governamentais, por 
certo --  que se multiplicaram, 
podemos inserir aqui o mote 
ou epígrafe, de autoria desco-
nhecida, que precede a Apre-
sentação (PP. 9 a 12 ) daquele 
referido Guia dos Arquivos..., 
firmada pelo então (em 2004) 
Presidente da Confederação 
Internacional das Santas Ca-
sas de Misericórdia, o bra-
sileiro Ivo Arzua Pereira: “O 
tempo desafia todas as coisas,  
mas as Misericórdias desa-
fiam o tempo.”  

Estimulam o pesquisador de 
história institucional, como 
subsídios valiosíssimos, co-
mentados por estudos de es-
pecialistas em história das 
Santas Casas, os documentos 
publicados na maravilha edi-
torial que são os seis grossos 
e pesados volumes – e acaba 
de vir a lume o volume VII 
– dos chamados Portugalia 
e Monumenta Misericordia-
rum, Ed. Lit. Centro de Estu-
dos de História Religiosa da 
Universidade Católica de Lis-
boa; coord. científico José Pe-
dro Paiva, - Lisboa: União das 
Misericórdias Portuguesas, 
Vols. I a VII, 2002 ...2008. E 
no que concerne à Santa Casa 
da Bahia, ajudam também o 
pesquisador três publicações 
recentes, entre 2001 e 2006, 
que propiciam algo como um 
cenário, ou  um pano-de-fun-
do, ou painéis de “resumo his-
tórico” – como o próprio autor 
chama. São elas de autoria de 
Paulo Segundo da Costa, um 
engenheiro e administrador 
que, faz alguns anos, ocupa  
cargos de assessoramento su-

perior à Provedoria da Santa 
Casa de Salvador, e se inti-
tulam: Hospital de Caridade 
(São Cristóvão/Santa Izabel) 
da Santa Casa de Misericór-
dia da Bahia, 450 Anos de 
Funcionamento, 1549-1999, 
Salvador, Contexto & Arte Edi-
torial, 2ª.ed-2006 (136 pp.); 
Ações Sociais da S. C. M. da 
Bahia, Salvador, Contexto  & 
Arte EditoriaL Ltda, 2001; e  
Cemitério do Campo Santo – 
1840-2002 Santa Casa de Mi-
sericórdia da Bahia,  Resumo 
Histórico, Salvador, Contexto 
& Arte Editorial Ltda., 2003.

Entre 1549 e  o corrente ano 
de 2009, a Santa Casa de Mise-
ricórdia da Bahia tem tido 231 
Provedores, com mandatos 
predominantemente bianuais. 
No período histórico abrangi-
do por nosso projeto de pes-
quisa, já dito 1755 a 2006,  
tem havido 124 mandatos. O 
que realizaram, institucional 
e administrativamente, estes 
mandatários, presidentes da 
Mesa Administrativa e do De-
finitório - que são os colegia-
dos de Irmãos  responsáveis 
pela gestão dos serviços pres-
tados pela Irmandade  -- num 
regime que é tradicionalmen-
te presidencialista, está re-
gistrado e documentado nos 
livros dos acórdãos, de atas e 
de registros outros, bem como 
nos Relatórios de gestão das 
Provedorias, mujtos deles pu-
blicados,  e nos Arquivos da 
Santa Casa de Misericórdia da 
Bahia, e constitui a temática da 
pesquisa de historiografia em 
curso, motivada pelo espanto 
e admiração diante dessas tão 
numerosas organizações não-
governamentais, de finalida-
des filantrópicas, que perdu-
ram, persistem e se adaptam 
aos novos tempo de século XXI, 
terceiro milênio.

O clima de competitivi-
dade se instaurou no 
ambiente corporativo 

brasileiro. Cada vez mais, as 
empresas buscam aprimorar 
suas competências estabele-
cendo ações de melhoria de 
gestão, dos controles, dos pro-
cessos e do uso adequado de 
seus recursos.

A palavra-chave é otimizar as 
suas práticas e ativar o conjunto 
de instrumentos disponíveis para 
atingir resultados que os levem a 
obter vantagem competitiva no 
seu negócio. Assim, buscar nos 
elementos internos esta capacita-
ção é um dos principais desafios 
das organizações.

Mexer com os seus colabora-
dores-funcionários e chamá-los 
à plena participação se delineia 
como uma das competências 
principais no processo de ges-
tão. Nesta condição, o elemento 
humano surge como diferencial 
no contexto das empresas. Lidar 
com suas expectativas, diver-
gências e graus diferenciados de 
cultura, conhecimento e perfil é, 
sem dúvida, um grande desafio 
para as organizações.

Para tanto, criar condições 
metodológicas e constantes de 
incentivo à participação, passa 
a ser uma das mais positivas 

reações à busca de soluções 
nas empresas de vanguarda. 
Estas atitudes acabam provo-
cando novas e expressivas va-
riações positivas do “animus” 
interno das organizações.

Sessões freqüentes de criativi-
dade, baseadas na intensificação 
das sugestões dos funcionários 
sobre suas atividades operacio-
nais, procedimentos e dos negó-
cios da empresa, podem gerar, 
com a devida sistematização, 
grandes contribuições de melho-
rias internas e de reconhecimen-
to e valorização funcional. A cha-
mada para a inovação pode levar 
a descobertas criativas simples e 
extremamente eficazes, evocadas 
à luz do estímulo da participação.

Num mundo extremamente 
“comoditizado”, agir em sinto-
nia com as regras do endoma-
rketing levam às empresas ado-
tarem o princípio da “balança 
equilibrada” das expectativas, 
que os especialistas america-
nos chamam de “equity factor” 
(o fator reciprocidade).

Canais internos constituídos 
pontualmente para estas prá-
ticas, à luz de uma comunica-
ção aberta, revelam que o seu 
sucesso dependerá do quanto 
as empresas estão preparadas 
para “ligar” os seus dois agentes 

essenciais de vida e de sustenta-
ção organizacional: o colabora-
dor-funcionário e o cliente.

Os japoneses despertaram para 
estas ativações já na década de 
80, com a aplicação dos famosos 
CCQ’s (Círculos de Controle de 
Qualidade), voltados principal-
mente às sugestões para questões 
operacionais e procedimentais.

A empresa, hoje, avança no 
sentido de criar os seus NUGIC’s 
(Núcleos de Gestão pela Inovação 
e Conhecimento), que acelerarão 
em muito suas novas descober-
tas por melhores iniciativas de 
gestão como um todo.

Na verdade, as práticas de estí-
mulo à inovação e gestão do co-
nhecimento, com participação, 
elevarão em muito a  auto-esti-
ma funcional, gerando um afina-
mento interno e um alinhamento 
final com a ponta mais expressi-
va do processo que é o cliente.

Muitas aplicações das teorias 
organizacionais demonstram 
que, sem dúvida, enxergar o fator 
humano na corporação é essen-
cial para caracterizar novas per-
formances advindas da apropria-
ção de metodologias estimulantes 
que enfoquem a criatividade, as 
práticas inovadoras e diferencia-
das para alcançarem resultados e 
o sucesso nos negócios.

*Lívio Giosa – Presidente do CENAM – Centro Nacional de Modernização Empresarial; Sócio Diretor da NetCommerce Marketing e Eventos; 
Vice Presidente da ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil; Coordenador Geral do IRES – Instituto ADVB de 
Responsabilidade Socioambiental e Sócio Diretor da G,LM – Assessoria Empresarial.

Inovação, Criatividade  
e  Participação

Prof. Adm. Lívio Giosa
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Capa Capa

2010 é o ano zero da economia sustentável.  
Um dos principais motivos para isto foi a realiza-
ção, em dezembro de 2009, da Conferência das 
Nações Unidas para Mudanças Climáticas em Co-
penhague. Apesar das decisões terem sido adia-
das, serviu para lançar holofotes mundiais sobre 
a questão.

 Mas, não foi só o COP 15.  Nunca antes se viu 
tantas ações e repercussões na sociedade sobre 
o assunto conservação ambiental. Para quem 
atua na área, a sensação é de que, desta vez, o 
mundo acordou para o que vem sendo dito já há 
algum tempo: a sustentabilidade não é opcio-
nal, é essencial e urgente. 

Foi esta a idéia que o Adm. Lívio Giosa discu-
tiu com os Administradores baianos que partici-
param da sua palestra no VI EPROCAD do CRA/
BA em novembro. Para Giosa, o primeiro passo 
para a sustentabilidade consiste em cada indiví-
duo estar consciente sobre o poder que tem pe-
rante as suas escolhas cotidianas: como conso-
me, como descarta, seus hábitos e modo de vida. 
É uma questão de atitude, ver-se como parte do 
mundo e não como um consumidor do mundo.

“A sustentabilidade exige uma transformação 
da sociedade e da economia – sai de cena o capi-
talismo como conhecemos e entra a economia 
verde” ,  disse Lívio, alertando que, por sua função 
de liderança, os Administradores serão funda-
mentais no processo de possibilitar e  gerir esta 
transformação. “Nós, administradores, temos que 
estar prontos para este contexto, que já é abraça-
do por grandes grupos empresariais do mundo”. 

Empresas como a Natura, a Procter & Gamble, a 
inglesa Marks & Spencer, o Grupo Pão de Açucar e a  
Deloitte Consultoria são exemplos de organizações 
que colocaram sustentabilidade em primeiro lugar 
no seu planos estratégicos. “As empresas terão que 
adotar um novo modelo de negócios baseado em 
parâmetros como visão ética, tecnologias verdes e 
gestão ambiental e social”, completa Lívio. 

Gerir negócios lucrativos com este foco será o 
grande desafio dos Administradores a partir de 
agora. “E todos temos que começar esta liderança 
sustentável a partir de nossas próprias atitudes 
como clientes e consumidores também”, acredita 
ele. Os resultados estão chegando  para as empre-
sas que já seguem este caminho.

Conheça o caminho percorrido rumo à economia verde:

Liderança sustentável  
é foco para Administradores

Em 1980 um carro a gasolina no Brasil 
emitia uma média de 33g/km de monó-
xido de carbono. Hoje, a média é de 0,26 
g/km, menos de um 1% da poluição dos 
veículos da década de 80.  

Em 1997, surge o conceito “triple bottom 
line”( alinhamento social, ambiental e 
econômico), que chama atenção do mun-
do corporativo quanto a urgência da Res-
ponsabilidade Social Empresarial. 

Em 2005 é assinado o Protocolo de Kio-
to, no qual 55 países assumem reduzir, 
em média, 5,2% da emissão de gases que 
provocam o efeito estufa até 2012. Os EUA 
não assinam o acordo. 

Em 2007, o documentário sobre mudanças cli-
máticas “Uma Verdade Inconveniente”,  estrela-
do pelo ex-vice-presidente americano Al Gore, 
ganha o Oscar. 
No mesmo ano, no Brasil, os investimentos em 
meio ambiente somaram US$ 5,2 bilhões e os in-
vestimentos em energias renováveis chegaram a 
US$ 6,7 bilhões.

Em 1983 o CO2 se transformou em ini-
migo público do meio ambiente com a 
descoberta de que os gases do efeito es-
tufa provocavam o aquecimento global. 

Em 2002, dez anos depois da Rio92, outra 
conferência da ONU trouxe ênfase a ideia 
de que a forma de consumo é determi-
nante para se obter a sustentabilidade.

No Brasil, em 2005, a BOVESPA lança o 
índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE/Bovespa), que reflete o retorno de 
uma carteira composta por empresas com-
prometidas com a responsabilidade social 
e com a sustentabilidade empresarial.  

Em 2008, o mecanismo de compensação de 
carbono implantado pelo Protocolo de Kio-
to – países ricos que não conseguiram atingir 
sua meta de redução de emissão de CO2 po-
dem comprar cotas de países  em desenvolvi-
mento que não têm meta – movimentou US$ 
126 bilhões e evitou a emissão de 4 bilhões 
de toneladas de CO2. 

Até 2020, o segmento de sustentabilidade deve crescer 
cerca de 5,4% ao ano, chegando a 2,2 trilhões de euros. 

Fonte: Revista Veja 

Em 1992 acontece a Conferência das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente no 
Rio de Janeiro. Cento e setenta e novo 
países assinaram os acordos que trata-
vam de proteção ambiental. 
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Acontece em ADM

Uma emenda para incluir 
os Administradores no 

Projeto de Lei 5.920/09 foi 
apresentada, em novembro, 
pelo Deputado Federal Adm. 
Sandro Mabel, do PR Goiano. A 
emenda , entre outras medidas, 
institui tabela remuneratória 
especial para os servidores pú-
blicos - engenheiros, arquite-
tos, economistas, estatísticos e 

geólogos. O  objetivo é atrair, 
para os quadros do serviço pú-
blico, profissionais qualificados 
dessas áreas, sendo essa uma 
das principais bandeiras das 
entidades representativas da 
categoria.

Os Administradores não estão 
contemplados no Projeto, mas 
deverão ser graças a emenda 

do texto. Segundo Mabel, a 
formação ampla do Adminis-
trador permite que ele atue em 
diversas áreas. “A participação 
desses profissionais será cada 
vez mais necessária, tendo em 
vista as fantásticas perspecti-
vas e os enormes desafios que 
se oferecem ao desenvolvimen-
to de nosso País”, completa ele.

Administradores públicos entrarão em  
tabela remuneratória especial 

Os Administradores registrados no 
CRA/BA, CRA/SC, CRA/ES, CRA/MG, 
CRA/AL,  CRA/PE e CRA/GO já podem 

contar com um Plano de Previdência Comple-
mentar exclusivo, administrado pela Fundação 
Petrobras de Seguridade Social - Petros, um dos 
maiores fundos de pensão do país. 

O  CRAPrev foi elaborado para atender as neces-
sidades de estabilidade e tranquilidade dos profis-
sionais da Administração durante a aposentadoria, 
com custos reduzidos e totalmente confiável. A Pe-
tros existe desde 1970 e é submetida a órgãos re-
guladores e fiscalizadores, como a SPC - Secretaria 
de Previdência Complementar e o CMN - Conselho 

Monetário Nacional. Se já tiver um plano, compa-
re! É possível transferir recursos entre planos de 
previdência sem pagamento de Imposto de Renda. 
Entre em contato com o CRA/BA para saber mais. 

Além do Plano de Previdência, os associados 
do CRA/BA contam também com benefícios 
assegurados por convênios com grandes ope-
radoras de Plano de Saúde, como a Unimed e 
Medial, e com estabelecimentos comerciais e 
educacionais diversos – restaurantes, facul-
dades, academias, clínicas, escolas, hotéis, en-
tre outros. Confira a lista no site do CRA/BA 
(www.cra-ba.org.br) e aproveite os preços es-
peciais para Administradores. 

Os tecnólogos diplomados em cursos su-
periores de tecnologia já podem se regis-
trar nos Conselhos Regionais de Admi-

nistração graças a Resolução Normativa 374 
publicada em novembro de 2009 pelo CFA. Basta 
entrar em contato com os CRAs de sua região para 
obter mais informações.  

Para regulamentar sua atuação, o profissional 
deve ter formação em um dos cursos de Gradua-
ção em Tecnologia relacionados à área da Adminis-

tração descritos no Catálogo Nacional dos Cursos 
Superiores de Tecnologia (http://catalogo.mec.
gov.br) e estar atuando nos campos profissionais 
relacionados à área. 

Nos últimos anos, cresceu significativamente a 
procura pelos cursos de Graduação em Tecnolo-
gia. O registro de tecnólogos demonstra o apoio do 
CFA/CRAs a uma demanda do Ministério da Edu-
cação que se refere à implementação da política da 
educação profissional e tecnológica no país.   

Acontece em ADM

Até o dia 10 de maio, profissionais e estudantes univer-
sitários podem se inscrever para participar do Prêmio de 
Monografias em Educação Fiscal e Financeira realizado 
pela  Escola de Administração Fazendária (ESAF).

São dois temas centrais: Promoção da Cidadania Fiscal e 
Financeira; e Gestão Pública e Controle Social. Os prêmios va-
riam de R$ 20.000,00 (para o primeiro colocado na categoria 
profissionais) a R$ 1.500,00 (na categoria universitários).

A participação no concurso é gratuita e aberta a qual-
quer pessoa residente e domiciliada no território nacio-
nal, desde que maiores de 18 anos ou menores devida-
mente autorizados por seu representante legal.

Mais informações no site: www.esaf.fazenda.gov.br, cli-
cando no menu “Prêmios”. 

Participe do concurso de
 monografias em educação

 fiscal e financeira 

Registro de tecnólogo é aprovado 

CRA/BA adere as 
 Redes Sociais

Visando melhorar a comu-
nicação e o relacionamento 
com os Administradores, Tec-
nólogos e Estudantes, o CRA/
BA aderiu as Redes Sociais. No 
Twitter e no Facebook é possí-
vel acompanhar em tempo real 
as novidades sobre o Sistema 
CFA/CRAs, bem como inteirar-
se dos assuntos ligados à ges-
tão e negócios na Bahia. 

No canal do Conselho no You-
tube estão disponíveis  vídeos 
das palestras e eventos realiza-
dos pelo Sistema CFA/CRAs e,  
no Orkut, você pode tirar dú-
vidas, dar sugestões e intera-
gir com outros Administrado-
res, Tecnólogos e Estudantes. 
Aproveite estes canais e fique 
por dentro de tudo que acon-
tecem em sua profissão. 
 
Anote os endereços:

http://twiter.com/crabahia
www.youtube.com/cra-
bahia
www.orkut.com.br 
w w w. fa c e b o o k .
com/pages/cra-
bahia

Plano de Previdência Complementar 
 exclusivo para Administradores
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Aprendizagem organizacional:  
Desafios e Perspectivas ao 

Desenvolvimento de  
Comunidades de Prática

Livros

Autor: Adm. Jader C. de Souza Silva 
Editora: Conhecimento Superior

Livros

Um dos primeiros livros no Brasil que trata 
da noção de comunidades de prática no 
contexto organizacional. A comunidade 

de prática (community of practices) tem sido iden-
tificada como representando uma estrutura social 
ideal na promoção da aprendizagem no contexto 
das organizações em geral. Trata-se de um grupo 
de pessoas que aceita intercambiar voluntária e 
regularmente um determinado conjunto de conhe-
cimento vinculado a uma prática. Nesse processo, 
todos acabam se desenvolvendo numa determina-
da expertise e a aprendizagem acontece.

O livro Aprendizagem Organizacional: Desa-
fios e Perspectivas ao Desenvolvimento de Co-
munidades de Prática traz avanços na teoria da 
aprendizagem sócio-prática no momento em que 
se aprofunda no entendimento de como a cultura 
organizacional constitui-se num importante as-
pecto para melhor compreender o florescimento 
das comunidades de prática no contexto empre-
sarial. O trabalho de pesquisa do autor permite 
constatar que, sem a existência de uma cultura or-
ganizacional marcada por valores e crenças liga-
dos à valorização da aprendizagem sócio-prática 
e do elemento humano, desfavorece-se a criação 
de condições cognitivas e afetivas tão importan-
tes para que as pessoas se engajem mutuamente, 
fazendo florescer as comunidades de prática. O 
contrário é também verdadeiro. 

Para a Profa. Dra. Estelle Morin da Universida-
de de Montreal no Canadá (que faz a apresenta-
ção do livro) o leitor encontrará um sofisticado 
trabalho de pesquisa sobre aprendizagem or-
ganizacional. Para ela, a perspectiva que o Prof. 
Jader Souza propõe é significativamente inova-
dora e oferece caminhos originais para melhor 
compreender e fomentar uma cultura de apren-
dizagem no contexto empresarial. 

Já o Prof. Dr. Edivaldo Boaventura da Universi-
dade Federal da Bahia (que faz o prefácio da obra) 
diz que o mérito do livro é o de trazer avanços à li-
teratura sobre a aprendizagem organizacional e o 
de explorar originalmente um assunto quase que 
inédito no Brasil, enfatizando como as comunida-
des de prática são importantes para que a apren-
dizagem organizacional aconteça. 

O livro Aprendizagem Organizacional: Desafios 
e Perspectivas ao Desenvolvimento de Comu-
nidades de Prática é o sexto livro do Prof. Dr. Ja-
der Souza e representa uma síntese de sua tese 
de doutorado na Universidade Federal da Bahia/
Michigan State University (USA). Prof. Jader Sou-
za é o mesmo autor da obra Gestão Empresarial: 
Administrando Empresas Vencedoras (Editora 
Saraiva - 2006) e Gestão de Empresa Familiar que 
ganhou o Prêmio Nacional Belmiro Siqueira de 
Administração e o Prêmio Best-Seller da Livraria 
Siciliano em 2003. 

Dicionário de Administração

Autor: Geraldo Duarte 
Editora: Realce

A terceira edição do livro Dicionário de Ad-
ministração, de Geraldo Duarte, aconteceu 
em outubro de 2009 com apoio do Conse-

lho Regional de Administração do Ceará. A edi-
ção conta com mais de 8.500 verbetes das termi-
nologias usuais na iniciativa privada e no serviço 
público, além das utilizadas na área de negócios. 
Além da parte conceitual, a obra traz um glossário 
de termos técnicos com equivalências em portu-
guês-inglês e inglês-português, denominado Busca Rápida, contendo indicações numéricas das páginas 
referentes, facilitando e simplificando a pesquisa.O Dicionário de Administração é uma ferramenta de 
trabalho para dirigentes, executivos e funcionários da iniciativa privada e do serviço público, professores, 
pesquisadores e estudantes de Administração.

top of Mind – o Desafio de ser Lembrado
 e  Reconhecido

O livro foi lançado em Salvador e traz um im-
portante registro histórico de informações 
qualificadas sobre as lembranças das marcas, 

de 500 empresas, nas últimas décadas. Quando o au-
tor Enio Carvalho criou o Top of Mind, as pesquisas 
qualitativas de reconhecimento de marcas ainda enga-
tinhavam e o prêmio teve o condão de não só registrar, 
mas também alertar para este importante componente 

do marketing que é o reconhecimento e fidelização das marcas. O livro, escrito em uma linguagem simples 
e divertida, além de propiciar reflexões, transmite conhecimentos, ensinamentos e lições práticas.
Enio Carvalho é formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia.  Em 1995, criou o Prê-
mio TOP of Mind. Em 1999, criou e preside o Núcleo de Marketing da Bahia - um networking qualifi-
cado que reúne mais de 35 profissionais de marketing e professores. Também é autor do livro Marketing 
- Aprendendo com Erros e Acertos.

Auto: Adm. Enio Carvalho 
Editora: M.Books

LivrosLivros



Confira os principais eventos de 2010

Nacionais e internacionais

VI CoNgresso MuNdIal de adMINIstraçãoJunho

Data: 17 a 27 de junho - Local: Quebec, Canadá 
informações: www.mundialdeadministracao.com.br

II eNCoNtro MerCosul dos estudaNtes  
de adMINIstração  

Julho

Data: 20 a 24 de julho - Local: Vitória/ES 
informações: : www.soumaisemead.com.br 

XV  CoNgresso NaCIoNal de adM. - CoNadsetembro

Data: 16 a 18 de setembro - Local: Centro de Convenções de goiânia 
informações: : www.conad.adm.com.br  

realização do Cra/Ba

Café da MaNhã CoM PalestraJunho

Café da MaNhã CoM Palestra abril
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Eventos

O que é o CRA?

O CRA é um órgão consultivo, orientador, disciplinador e fiscalizador do exercício da profissão de Administrador. É uma
Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e
financeira. Não recebe nenhuma subvenção do Governo Federal, sendo mantida pelas anuidades pagas pelos
profissionais e empresas registradas.

Legislação

Lei nº 4.769/65 -

Decreto nº 61.934/67 -

Resolução Normativa CFA nº 374 de 12/11/2009

Dispõe sobre o exercício da Profissão de Administrador e dá outras providências.
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Administrador, de acordo com a Lei

nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 e dá outras providências.
- Dispõe sobre aprovação do registro profissional dos diplomados em curso

superior de Tecnologia em determinada área da Administração.

O que é o Registro Profissional?

É o cadastramento do Bacharel em Administração no CRA. Somente com este registro é possível estar habilitado para o
exercício legal da profissão de Administrador, mediante o cumprimento do Código de Ética Profissional do Administrador.
Todo profissional registrado no CRA deve portar a Carteira de Identidade Profissional, válida em todo território nacional.

Porque se registrar?

Porque ser um Administrador registrado significa respeito a você e reconhecimento para sua profissão, que foi criada e
regulamentadaporlei.
Só é possível ser Administrador o profissional que está habilitado legalmente com o registro no CRA do seu estado. Do
contrário, estará exercendo ilegalmente a profissão e, portanto, sujeito a penalidades como multa, perda do cargo e etc.
Além de ser uma obrigação legal, o registro no CRA, assim como a pontualidade no pagamento da anuidade, representam
atos de consciência e ética profissional.
A falta do competente registro, bem como do pagamento da anuidade ao CRA, torna ilegal o exercício da profissão e punível
o infrator, sujeito a processo ético-profissional.

Veja o que o Registro garante

�
�
�
�

Valorização profissional
Aplicação do Código de Ética Profissional do Administrador
Ações para melhoria da qualidade do ensino de Administração
Realização e incentivo de estudos sobre novas tecnologias gerenciais

Quem deve se registrar no CRA?

�
�
�

Bacharéis em Administração, diplomados em cursos devidamente reconhecidos pelo MEC;

Estrangeiros portadores de diploma de curso superior de Administração ou equivalente, devidamente
revalidados pelo MEC.

Tecnólogos formados em curso superior de Tecnologia relacionado à área da Administração;

Campos de Atução Profissional

�
�
�
�

Administração Financeira
Administração de Material/Logística
Administração Mercadológica/Marketing
Administração da Produção

� Administração de Recursos Humanos
Orçamento
Organização, Métodos e Programas de Trabalho
Campos Conexos

�
�
�

Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o Código de Ética, objetivando o
aperfeiçoamentodaCiênciadaAdministração,odesenvolvimentodas instituições eagrandezadohomemeda Pátria.

Juramento

A i m p o r t â n c i a d o R e g i s t r o P r o f i s s i o n a l

IV eNCoNtro dos delegados e 
rePreseNtaNtes do Cra/Ba

Maio
eProCad CaChoeIra
seMINárIo de adMINIstração

3º eNCoNtro de adMINIstradores 
do sul da BahIa




