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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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Este exemplar da Revista do Ad-
ministrador é dedicado aos 45 anos 
da história da Administração pro-
fissional no Brasil, com a promulga-
ção  Lei 4.769 de setembro de 1965. 
Assim, contamos, também, a contri-
buição que nestes 42 anos de exis-
tência o CRA-BA fundado em 1968, 
vem dando para crescimento e apri-
moramento da nossa profissão. 

Contar história não se constitui em anacronismo sau-
dosista, mas sim perpetuar a memória e fazer justiça 
àqueles que nos precederam tomando decisões que cria-
ram as bases para que possamos seguir desenvolvendo a 
profissão do Administrador rumo ao futuro.

Contar história, também, não é olhar para trás, mas 
oferecer elementos para sabermos que estamos, ainda, 
muito longe de onde queremos chegar. O futuro chegou, 
precisamos construí-lo agora, com ética e responsabili-
dade socioambiental, assumindo novos campos para a 
Administração, dentro deste cenário onde todas as rela-
ções tornam-se mais e mais complexas, deteriorando a 
natureza, o homem, suas relações  e seus valores. 

Estamos apenas no início do século XXI, convivemos 
com as mais diversas crises e sabemos que estas tendem 
a aprofundar-se. Nós Administradores, podemos fazer 
a diferença, revertendo as crises, encontrando novos 
processos e técnicas, usando novas tecnologias para o 
desenvolvimento. Liderar as mudanças, gerir as socie-
dades e as organizações, em todas as suas dimensões e 
níveis, de forma criativa e competente é o desafio que 
temos de enfrentar para que a ciência da administração 
e a profissão do administrador seja parte importante da 
história do mundo.

História que certamente por outros será contada,  para 
lembrar aos que nos sucederão a importância desta pro-
fissão na história da própria humanidade.

Parabéns a estes profissionais pelos seus 45 anos de 
desenvolvimento.

Homenagem aos 45 anos da Administração 

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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CAPA CAPA

Administração, 45 anos servindo ao Brasil 

O Departamento Administrativo do Ser-
viço Público, criado pela Constituição 
de 1937 do Estado Novo, foi o respon-

sável pela formação dos primeiros Administra-
dores profissionais do País, enviando funcioná-
rios aos EUA para aperfeiçoarem sua formação. 
Ao retornarem, tornaram-se  os primeiros Ad-
ministradores brasileiros. 

 Apenas em 1952 é criado um curso de Admi-
nistração no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas 
do Rio de Janeiro, através da  EBAP - Escola Bra-
sileira de Administração Pública que teve como 
um de seus professores fundadores o baiano Al-
berto Guerreiro Ramos. 

Em 1960, foi fundada a Associação Brasileira de 
Técnicos de Administração(ABTA), responsável 
por desenvolver o projeto de Lei que institucionali-
zaria a profissão cinco anos depois, preservando o 
mercado de trabalho e afastando pessoas inabilita-
das. Para isto, o Ministério do Trabalho nomeou 
uma Junta Federal aliada à ABTA que forneceu sua 
estrutura e seus recursos materiais e humanos.

 Através da Lei Federal 4.769 de 09/09/1965, 
institucionalizou-se no Brasil a profissão de 
Administrador. O seu exercício foi feito pelos 
diplomados, no Brasil, em Bacharel em Admi-
nistração Pública e de Empresas, bem como pe-
los diplomados no exterior com diplomas reva-
lidados pelo MEC e pelos que, diplomados em 
outras áreas, vinham exercendo a profissão há 
5 anos na data da promulgação da Lei. Em 1968, 
foram instituídos o Conselho Federal e os Con-
selhos Regionais de Administração em Minas 
Gerais, Ceará, Pernambuco e Bahia.  

 O primeiro currículo fixado pelo Conselho 
Federal de Educação para cursos de Adminis-
tração foi em 1966 e, entre outras, listava ma-
térias de matemática, economia,  psicologia, 
sociologia, teoria geral da administração, or-
ganização, administração financeira, merca-
dológica, de pessoal e da produção, legislação 
social e tributária. Nesta época,  os profissio-
nais de Administração eram denominados 
Técnicos de Administração e eram fiscalizados 

pelo CFTA, hoje CFA, que nasceu com  a missão 
de trabalhar pela afirmação da existência e fi-
xação da profissão de Administrador.

A criação de novos Conselhos Regionais 
fortaleceu a campanha pela mudança do ter-
mo Técnico em Administração para Adminis-
trador, o que ocorreu em 1983 com forte en-
volvimento dos profissionais pela valorização 
da profissão. Desde então, houve o desenvol-
vimento da ciência da Administração e da 
profissionalização da Administração como 
campo de trabalho. 

Em 1993, foi instituído o novo currículo de 
Administração que contemplava a divisão do 
curso em disciplinas de formação básica instru-
mental, disciplinas de formação profissional e 
disciplinas eletivas e complementares, além do 
estágio supervisionado, de grande importância 
para a formação dos novos Administradores. 

Graças a sua grande aplicação prática e aos 
diversos contextos em que é empregada, a 

Administração é, hoje, uma das profissões 
com maior número de alunos matriculados. 
Se isto demonstra sua importância, também 
abre espaço para possíveis “formação inade-
quada” diante do boom de escolas de Admi-
nistração que surgiram nos últimos anos pa-
ra atender à imensa demanda por estes 
profissionais. 

Diante da necessidade de profissionais que não 
só dominem as ferramentas necessárias para 
condução dos processos de gestão, mas que te-
nham desenvolvidas suas habilidades e compe-
tências pessoais e interpessoais, foram aprovadas 
as novas Diretrizes Curriculares em Administra-
ção em 2005, resultado do trabalho profícuo de-
senvolvido pelo Sistema junto ao MEC.

Desde então, os novos currículos vêm sendo 
implantados pelas IES garantindo uma formação 
de qualidade, comprometida com o exercício da 
cidadania e com a responsabilidade socioambien-
tal, ao profissional de Administração.

Fonte: www.souadministrador.adm.br

1965
Aprovação da Lei nº 4.769 
que regulamenta a profis-
são de Administrador

1976
Realização da primeira 
eleição do Sistema nas ju-
ridições dos 11 CRAs

1971
Aquisição da primeira se-
de própria do CFA em 
Brasília

1968
Criação do Sistema com-
posto pelo Conselho Fe-
deral de Administração e 
Conselhos Regionais de 
Administração

1975
Constituição da Organiza-
ção Latino-Americana de 
Administração (OLA)

1982
Eleições passam a ser rea-
lizadas  anualmente

1985
Aprovação da Lei nº 7.324 
que alterou a denominação 
de Técnico em Administra-
ção  para Administrador 

2004
CFA defendeu em audiên-
cia do Conselho Nacional 
de Educação as novas di-
retrizes curriculares para 
o curso de Administração

2010
Em setembro de 2010 a 
profissão completa 45 
anos de história ajudando 
a construir os alicerces do 
Brasil que está por vir

1992
Criação do Código de Ética 
do Administrador 

2005
Aprovação das novas dire-
trizes curriculares para 
Bacharelado em ADM
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A sociedade contemporânea torna-se 
a cada dia um esforço de convivência 
em grupo. Nas empresas, nas organiza-
ções públicas e não governamentais, ou 
em qualquer outra forma associativa, o 
alcance dos objetivos comuns  está di-
retamente ligado a eficácia dos gestores 
em fazer com que estas conquistem a 
máxima prosperidade para os grupos, 
como já defendia Taylor na primeira dé-
cada do século XX. 

A ciência da Administração é respon-
sável pelo estudo das estruturas, rela-
ções, sistemas e processos das institui-
ções e organizações e aprimoramento 
das ferramentas que permitem a elas 
alcançarem seu objetivo primeiro de 
máxima prosperidade para todos do 
grupo (patrões e empregados; gover-

nantes e governados; gestores e asso-
ciados...), desenvolverem-se de forma 
responsável.

 A atividade profissional do Adminis-
trador, conforme o Art 2º da Lei 4769/65, 
será exercida através de “relatórios, pa-
receres, planos, projetos, arbitragem, 
laudos, assessoria geral, chefias inter-
mediárias, direção superior, pesquisa, 
estudo , análise, interpretação, planeja-
mento, implantação, coordenação, con-
trole dos trabalhos de campo da admi-
nistração, como administração e seleção 
de pessoal, organização e métodos, orça-
mentos, administração de material, fi-
nanceira, mercadológica, produção, re-
lações industriais, bem como outros 
campos em que se desdobrarem ou aos 
quais sejam conexos”.

A ciência da Administração

Qual a perspectiva para os próximos anos da 
Administração? 

 “O curso de Administração, hoje, está presente em muitas instituições 
de ensino e o pensamento da sociedade em relação à qualidade desses 
novos administradores que se apresenta em termos do conhecimento e 
da proatividade apresentada pelo aluno, que é o principal responsável 
pelo seu aprendizado, tendo as IES pouco peso nesta relação.

Aprender a Administrar é fundamental para a sua vida pessoal e, prin-
cipalmente, para sua vida profissional, haja vista que o Bacharel de Ad-
ministração possui uma visão ampla de todas as áreas de uma empresa, 
podendo se adaptar nas mais variadas vertentes da profissão, ou seguin-
do um determinado ramo, mediante uma especialização.

 Estamos em um mundo em plena transformação, quando a sociedade 
passa  por profundas mudanças. Os efeitos da globalização, da diversida-

de, da competitividade exigem desafios na gestão dos negócios.
 O profissional Administrador, independente da área que atue, precisa  atualizar-se constan-

temente e companhar a evolução do mercado, para conseguir respostas rápidas e tomar deci-
sões corretas no momento certo. Acho que, ontem ou hoje, o principal é montar seu “Plano de 
Carreira”, seu “Objetivo” e ser feliz”.

Adm. Márcio de Miranda Leite e oiticica
 Diretor Administrativo e Financeiro

“A Administração está no passado, no presente e no futuro do Brasil. 
Todas as questões governamentais passam por decisões gerenciais. A 
profissão de Administrador tem sempre uma expectativa de ação muito 
boa. No contexto atual, podemos associar as perspectivas futuras à sus-
tentabilidade do crescimento e desenvolvimento da economia brasilei-
ra. A gestão econômica responsável de nosso país proporcionará a am-
pliação de campos de atuação para nossos Administradores. O Brasil é 
um país cheio de desafios na área social e demanda um processo de ges-
tão bastante eficiente para a resolução dos grandes conflitos, criando 
condições para uma sociedade mais justa e humana.

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2014, novas oportunidades 
se abrem para o Administrador, não só para aperfeiçoar os serviços já 

oferecidos, como para empreender coisas novas. Oportunidades surgem para atender uma sé-
rie de demandas que se apresentarão na área de hospedagem e entretenimento, alimentação, 
transporte, turismo de maneira geral”.

Adm. Maria da graça pitiá Barreto
Diretora de Desenvolvimento 

Profissional e Institucional 

“Fazer projeção de cenários futuros, tomando como base a situação atual, 
para nós Administradores, é planejar. Partindo de uma análise aligeirada da 
situação do mundo, desde que temos conhecimento da sua história, podemos 
fazer uma afirmação sem o risco de errar. Todas as sociedades, na medida em 
que crescem e se estruturam, apresentam a necessidade de organizar-se, ins-
tituindo um “gestor” e implementando instrumentos de gestão.

Creio, sem exercício de futurologia que as perspectivas da Administração, 
no mundo e no país, são de continuar a desenvolver-se, pois seja diante de 
uma situação de crise como muitos teóricos nos apresentam, seja de uma si-
tuação de desenvolvimento, como demonstram outros, a necessidade de pro-
fissionais capazes de analisar situações de forma sistêmica, planejar soluções, 

tomar decisões e assumir seus riscos, selecionar os procedimentos, ferramentas e recursos para sua 
implantação e corrigir durante o próprio processo os possíveis desvios, continuará a crescer.

Mesmo mudando as condições do mundo e conseqüentemente a produção de novos conheci-
mentos e  as práticas de gestão, as habilidades e competências do Administrador serão sempre 
necessárias em qualquer sociedade para, dentre outras atribuições, gerir o aumento e diversi-
ficação da  produção, criar equipes de trabalho produtivas e harmoniosas, aumentar a lucrati-
vidade com responsabilidade socioambiental, diminuir as desigualdades sociais, promover in-
clusão social e integração de mercados eticamente. 

Por tudo isso a administração é e será sempre a profissão do futuro.”

Adm. tânia Maria da Cunha Dias
Presidente - CRA-BA
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CRA-BA, uma história em prol da Administração �aiana

ao Conselho baiano, ainda na 
década de 60, representou um 
avanço para o CRA-BA. O  pre-
sidente do CFA, Ibany da 
Cunha Ribeiro, mostrou-se so-
lidário aos problemas de co-
municação existentes entre o 
Regional e o Federal,  aprovei-
tando para esclarecer dúvidas 
e estabelecer novas diretrizes 
de atuação. 

A partir da década de 80, o 
CRA-BA entra numa fase de 
consolidação. Seus conselhei-
ros participam ativamente de 
eventos técnicos-científicos, 
passa a ser elaborado o plane-
jamento anual com base nas 
receitas e é iniciado o proces-
so de divulgação para capta-
ção de novos registros.

A última década do século 
passado é marcada pelo proces-

so de melhoria da estrutura físi-
ca com a aquisição da primeira 
sede do CRA-BA e da interiori-
zação da entidade através da 
criação das primeiras delega-
cias regionais em Feira de San-
tana e Itabuna. Também foi nes-
ta década que houve a expansão 
dos cursos de Administração no 
país e em especial na Bahia. De 6 
escolas em 1990, passou-se pa-
ra 29 no ano 2000, sendo 16 na 
capital e 13 no interior. Hoje, te-
mos 93 ao todo, 60% delas no 
interior do Estado.

O CRA-BA na primeira dé-
cada do século XXI dirigiu seu 
foco para a profissionaliza-
ção de sua equipe, instituin-
do o concurso público para 
ingresso em seu quadro fun-
cional a partir de 2002. In-
tensificou, ainda, seu proces-
so de fiscalização do exercício 

profissional em todo estado e 
expandiu sua presença no in-
terior, contando hoje com 5 
delegacias regionais e 7 re-
presentações.

Em 2007, com a ampliação de 
sua sede, novas áreas são incor-
poradas, possibilitando uma 
atenção especial a formação de 
novos Administradores e propi-
ciando o desenvolvimento da 
carreira dos registrados.

Em toda sua trajetória, o 
CRA-BA nunca se afastou da 
missão de “promover a difusão 
da Ciência da Administração e 
a valorização da profissão do 
Administrador visando a defe-
sa da Sociedade”. Esta história 
de luta e crescimento só foi 
possível pela  dedicação de 
pessoas que, desde 1968, vêm 
contribuindo para a existência 
e fortalecimento da entidade. 

é um ano emblemá-
tico na história do 
século XX. No Brasil, 

foi um ano de intensificações de 
movimentos de protesto contra 
repressão em que o país vivia 
desde 1964. Foi neste período 
que surgiram os Conselhos de Ad-
ministração brasileiros graças ao 
Decreto 61.934 que regulamen-
tou a Lei Federal de criação da 
profissão três anos antes. 

O CRA-BA foi um dos primei-
ros Conselhos criados pelo 
CFA para cumprir a missão de 
defender e aprimorar a Admi-
nistração como profissão na 
Bahia, Sergipe e Alagoas. Na 
sua criação, o CRA-BA contou 
com 10 Conselheiros -  José 
Osório Reis, primeiro Presi-
dente, João Eurico Matta, Rô-
mulo Galvão de Carvalho e Luis 
Sande de Oliveira, que se titu-

laram mestres em Administra-
ção nos EUA, Geraldo Danne-
mann, Jayme Villas Boas Filho 
e Luis Augusto Sacchi, executi-
vos das empresas Banco da 
Bahia e Banco Econômico.

Participaram também da 
primeira composição do Con-
selho, três Bacharéis em Admi-
nistração recém-graduados 
pela escola de Administração 
da Universidade Federal da 
Bahia: Adm. Eduardo Freitas 
Filho, Adm. Fabrício Vascon-
cellos Soares e Adm. José de 
Ribamar Feitosa. 

Grandes desafios marcaram 
o início do CRA-BA. Um deles 
foi vencido com a cooperação 
da Escola de Administração da 
UFBA que cedeu o uso de uma 
sala ao  Conselho para instala-
ção de sua primeira sede, as-

sim como alguns funcionários 
para possibilitar seu funciona-
mento. Isto foi possível graças 
ao Conselho também ser um 
órgão de autarquia federal, 
embora o CRA-BA estivesse 
vinculado ao Ministério do 
Trabalho e não ao Ministério 
da Educação, como a UFBA.

A instalação do CRA-BA na Es-
cola de Administração da UFBA 
serviu como um chamado para o 
ingresso dos primeiros registra-
dos. Cada pleito ao registro, co-
mo se faz até hoje, era analisado 
nas reuniões do Conselho. Os 
primeiros anos da Autarquia fo-
ram voltados, principalmente, à 
sua estruturação e à captação de 
registros para a garantia da con-
tinuidade do CRA-BA. 

A primeira visita do Conse-
lho Federal de Administração 

1968

Equipe do CRA-BAReunião  Plenária 1990 Reunião de Diretoria Executiva 2010

Posse dos Conselheiros  e da Diretoria Executiva 2007
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Durante 15 anos, o Conselho fun-
cionou na Escola de ADM da UF-

BA. De 1983 a 1990,  funcionou em vá-
rias sedes alugadas até que, em 1991, o 
CRA-BA conseguiu sua primeira sede 
própria, em Amaralina. 

Nesta sede, permaneceu por quase 
seis anos, até que em fevereiro de 1997, 
no mandato do presidente João Eurico 
Matta, foi adquirida a nova e atual sede 
própria, todo o sexto andar do edifício 
Metropolitano Alfa, na avenida Tancre-
do Neves, 999. 

Conheça as sedes do CRA-BA

O novo endereço permitiu a melhoria do 
atendimento aos registrados, bem como 
um ambiente de trabalho mais produtivo. 
Em 2001, a aquisição de mais uma sala no 
mesmo endereço possibilitou a criação do 
Centro de Desenvolvimento Profissional 
do CRA-BA, criado para ofertar cursos de 
atualização profissional para a equipe que 
atua no Conselho e para administradores 
e empresas registrados. 

Em 2007, uma nova reforma ampliou o 
espaço físico com um novo layout. O audi-
tório foi aumentado e totalmente equipa-
do. Além da melhoria física, a estrutura 
geral foi revista com aquisição de equipa-
mentos de informática mais modernos e 
de uma central telefônica com maior capa-
cidade de atendimento. Estas mudanças 
trouxeram mais agilidade aos serviços 
prestados pelo CRA-BA, como a emissão 
de certidão e a  licença de registro. 

Baianos �ue fizeram história 
na Administração

Como um dos primeiros estados 
brasileiros a abrigar um Conselho 
de Administração, a Bahia teve o 

dever de destacar-se. Conseguiu isto com  
o reconhecimento do talento e brilhantis-
mo de seus Administradores, com desta-
que para João Eurico Matta, Jader Souza, 
Eduardo Nunez de Santana e Guilherme 
Marback Neto. 

Os três primeiros receberam o Prêmio Bel-
miro Siqueira. Instituído em 1988, o concur-
so nacional, promovido pelo CFA/CRAs, tem 
por finalidade a divulgação e a valorização 
dos estudos realizados por Administradores 
e Acadêmicos que contribuam para o desen-
volvimento da profissão e da ciência da Ad-
ministração no Brasil.

O Adm. João Eurico Matta recebeu a pre-
miação em 1992 num evento realizado em 
Porto Alegre. Em 2003, foi a vez do Adm. 
Jader Souza, vencedor na modalidade Li-
vro. O estudante Eduardo Santana ganhou, 
em 2007, o prêmio por sua monografia so-
bre arbitragem nas relações de consumo. 

Em 2009, o Adm. Guilherme Marback Ne-
to foi agraciado com o Prêmio de Honra ao 
Mérito em Administração, premiação con-
cedida àquelas pessoas que se destacaram 
e contribuíram para o desenvolvimento téc-
nico-científico da Ciência da Administração.

prêmio Belmiro siqueira 
Eduardo Nuñes de Santana 

Prêmio de Honra ao Mérito em 
Administração:  Guilherme Marback 
Neto  ( primeiro à esquerda)

prêmio Belmiro siqueira
 Jader Souza

Inauguração do Centro de Desenvolvimento 
Profissional

Sede atual na Avenida Tancredo Neves

Primeira sede em Amaralina

prêmio Belmiro siqueira
 João Eurico Matta 
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Dia do Administrador
O CRA-BA sempre teve em mente a impor-

tância de integrar os Administradores 
em torno de discussões sobre a profissão vi-
sando troca de experiência e desenvolvimento 
profissional. Assim, além da realização de even-
tos que fazem parte do sistema CFA/CRAs, co-
mo EPROCAD, o conselho procura manter uma 
agenda de eventos próprios.

 Esta função é cumprida pela Diretoria de De-
senvolvimento Profissional e Institucional, cujo 

evento principal realizado a cada ano é a come-
moração do Dia do Administrador. 

Em 2010, ano de eleição, o evento terá como 
tema a gestão pública (veja matéria na pag. 16) e 
será engrandecido por marcar os 45 anos da pro-
fissão.  Confira fotos de alguns destes eventos, 
que sempre acontecem em Salvador e nas Dele-
gacias e Representações do interior do Estado.

35
Anos

40
Anos

25
Anos

30
Anos

“Qual o futuro da Adminis-
tração, frente ou reboque?”. 
A  palestra proferida por Edil-
son Souto Freire, vice-reitor 
da Universidade Católica de 
Salvador e Joaquim Fonse-
ca, presidente da Associação 
Comercial da Bahia, abriu o 
evento de 25 anos. 

 O autor do livro Talentos e 
Competitividade,  Adm. Cé-
sar Souza, foi o palestrante 
em Salvador do evento de 
35 anos da profissão. No 
interior, outros palestrantes 
se apresentaram. 

 Cerca de 1300 Administra-
dores e acadêmicos presti-
giaram a comemoração pe-
los 40 anos da profissão, em 
2005.  Neste evento, o Prof. 
Adm. Daniel Godri, presi-
dente do Instituto Brasileiro 
de Marketing e Vendas, foi o 
palestrante. Especialista na área da Admi-

nistração, Geraldo Ronchetti 
Caravantes, foi o conferencis-
ta dos 30 anos da profissão de 
Administrador. O tema abor-
dado foi “Readministração 
em Ação”. 
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galeria dos presidentes 

Adm. Alfredo Elysio 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 Maria da Cunha Dias 
2009 a 2010

Adm. Leopoldo Roberto M. de Carvalho
1984 a 1985

Adm. José Osório Reis 
1968 a 1969

Adm. Fabrício Vasconcelos Soares
1970 a 1971 e 1983

Adm. Arthur da Silva Leandro Filho
1972 a 1980

Adm. Willer Castelo Branco Freaza
1981 a 1982

Adm. Constantino FIlho Silva
1986 a 1987

Adm. Antônio Silva M. Ribeiro
1988

Adm. Paulo Guedes
1989

Adm. Edvaldo Oliveira Filho
1990 a 1991

Adm. José Augusto Rodrigues de Abreu
1992 a 1993
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Entrevista 
Adm. Emérito | Mário  Kert�s� 

O empresário e comunicador Mário 
Kertész é, antes de tudo, um Adminis-
trador orgulhoso de sua formação.  

Sempre se cercou de Administradores  duran-
te sua carreira pública, contribuindo, assim,  
para a consolidação da Administração na 
Bahia. “Me formei em 1966, era o começo da 
profissão no Brasil”, lembra. Hoje, à frente do 
Grupo Metrópole, composto por rádio, jornal 
e site, ele afirma que o conhecimento da Admi-
nistração lhe deu a visão global necessária pa-
ra construir uma carreira na comunicação. 

No evento de comemoração dos 45 anos da 
Administração, dia 9 de setembro no Centro de 
Convenções da Bahia, Mário Kertész foi premia-
do com o título de Administrador Emérito 2010. 
Em sua palestra, abordou o papel do Adminis-
trador na gestão pública e política do país. Nesta 
entrevista, ele complementa: “O setor público 
brasileiro precisa de Administradores com capa-
cidade de liderança”. 

Revista do Administrador - O senhor tem uma 
história de atuação na gestão pública,  de educa-
dor como professor da Escola Administração da 
UFBA, de  empresário e hoje de figura proeminen-
te no setor de comunicação.Como sua formação 
em administração tem contribuído na sua vida 
profissional, inclusive hoje na construção e conso-
lidação do Grupo Metrópole?

Mário Kertész - A minha formação de Administra-
dor é a base de tudo,  pois foi graças a esta forma-
ção, acrescida de uma visão política, que pude 
atuar no setor público e privado com conheci-
mento técnico e com a visão ampla que um Adm. 
deve ter para identiicar os vários elementos de 
um processo administrativos e trabalhar com efi-
ciencia. Foi fundamental. 

RA -   A conquista do Prêmio de Administrador Eméri-
to reforça sua posição atual como empresário da co-
municação?

MK – Isso é gratificante porque é o reconhecimento da 
minha categoria. Tenho maior orgulho de ser fomado 
pela Escola de ADM da UFBA, na terceira turma, aliás, 
pois me formei em 1966. Naquela época, não existia a 
Administração como profissão na Bahia, nem no Brasil.  
Foi uma profissão que eu acho que colaborarei para 
que se  difundisse quando fui Secretário do Planeja-
mento e  depois na Prefeitura, pois sempre me cerquei 
de Administradores, valorizando seu papel.  Para mim, 
receber o Prêmio é muito emocionante. 

RA - O que o levou a fazer o curso, ainda tão no começo?

MK –  Foi meu irmão, já falecido,  quem me  falou do 
curso. Disse que a Escola era muito boa, com bons 
professores. Vi que tinha tudo a ver,  pois meu pai era 
empresário, dono de lojas,  e eu achava que ia traba-
lhar com ele. Na verdade, comecei no se-
tor público. Só bem depois, passei pa-
ra o privado. 

RA - O alcance do seu programa 
da rádio hoje é imenso. Acredita 
que isto traz para o senhor uma 
responsabilidade social com a 
população baiana ?

MK - Sem dúvida, a responsabilida-
de é enorme. É preciso ter muito res-
peito pela população e eu 
acho que tenho. Levo o 

trabalho muito a sério, embora meu programa seja irre-
verente,  tenha humor, leveza e até o politicamente in-
correto,  que é uma forma da gente sacudir algumas das 
estruturas hipócritas em que  vivemos. O programa tem 
grande alcance realmente, presta um grande serviço 
sobretudo no desenvolvimento da cidadania. As pesso-
as devem ter consciência da importância da sociedade 
e de participarem dos movimentos sociais. 

RA -  O que lhe dá mais prazer profissionalmente hoje? 
Ser um empresário ou um comunicador?

MK - Ser um comunicador. O trabalho de empresário é 
cansativo, me deixa estressado. Quando vou para o es-
túdio é uma conversa, um bate papo com os ouvintes 
que se sentem íntimos. Quando encontram comigo  fa-
lam com leveza, brincadeira, intimidade mesmo. Eu 
chego na Rádio antes das 7hs todos os dias e só saio 
depois das 20hs.  Quando vou fazer o programa das 
18h estou muito cansado! Mas quando eu começo e as 
pessoas interagem comigo, é como se eu tivesse 20 
anos de idade. Me dá muito prazer. 

RA  - Qual o maior desafio em estar à frente de um 
grupo de comunicação?

MK - É o desafio da responsabilidade mesmo. Comuni-
cação é coisa muito séria, afeta a vida das pessoas para 
o bem e para o mal. E você tem que saber equilibrar as 
coisas, não deixar que interesses individuais dominem  
o trabalho,  não deixar que a comunicação seja feita de 
uma forma mal humorada, como ainda acontece com 
jornais que insistem em sempre trazer notícias negati-
vas, em ter visões erradas. É um desafio constante, to-
dos os dias, todas as horas. Não acredito em isenção, em 
imparcialidade, não existe. Todos nós,  como seres hu-
manos,  temos uma forma de ver o mundo. O importan-
te é saber que todos têm o direito de se manisfestar e, 
na Metrópole, a gente não quer fazer a cabeça de nin-
guém. O desafio é como comunicar, de uma forma mais 
moderna, mais ágil com leveza, eficiência e responsabi-
lidade para chegar a toda a população. 

RA -  O senhor tem uma história na política, primeiro 
como Secretário de Planejamento do Estado, depois 
como principal gestor da cidade do Salvador.  Como 
analisa a situação do país,  da Bahia e de Salvador em 
relação à gestão pública?

MK - Acho que o Brasil vive uma situação positiva. 
Lula é bem aceito e tem uma capacidade enorme de 
influenciar no processo eleitoral, como estamos 
vendo. O Brasil está indo bem, com grande acesso 
da população de baixa renda ao mercado de consu-
mo, mais empregos, enfim, uma economia favorá-

vel. Quanto  à política estadual, não quero fazer co-
mentários neste momento eleitoral. Qualquer 
análise vai parecer que estou querendo interferir e 
não é meu desejo. Agora, Salvador está num mo-
mento bem difícil na minha opinião. Muito mesmo. 
Com problemas crônicos cada vez mais fortes, como 
circulação na cidade, que envolve transporte coleti-
vo e individual, segurança, crescimento desordena-
do. E o poder público vem se mostrando incapaz de 
assumir, na totalidade, suas responsabilidades. Vai 
combater xixi, quando se tem tantos outros proble-
mas...Acho que Salvador tem que passar por um 
choque de gestão.  Não adianta Administração cor-
retinha, que nem avança, nem atrasa. Precisamos de 
mais arrojo, que se enfrente os problemas que de-
vem ser enfrentados.  

RA- Falando nisso, o senhor considera a gestão públi-
ca carente de bons Administradores? Acha que este é 
um bom nicho para os profissionais de ADM?

MK - Sem dúvida. Estamos bem carentes de bons Ad-
ministradores e de bons líderes. Porque Administrador 
tem que ser líder em todos níveis. Estamos precisando 
sim, é um nicho importante.

RA - Qual considera o perfil ideal para os Administra-
dores em tempos atuais? 

MK - A liderança é essencial.  Porque não se consegue 
fazer nada seguindo uma bíblia  técnica,  seja de rh, 
de finanças ou de mercado.  É importante ter a visão 
global e ter a capacidade de liderar as pessoas sob 
seu comando para se alcançar os objetivos  com von-
tade, com capacidade de organização. O setor públi-
co é muito carente neste sentido, o serviço é péssimo 
na maioria das vezes. 

RA - O que o comunicador Mário Kertész agrega do 
administrador e professor Mário Kertész?

MK - Tudo, porque o comunicador é o resultado de tudo 
que estudei, aprendi, vivi. É o administrador, é o profes-
sor,  que adorei ser. Foi curto, mas ensinei e aprendi 
muito. O comunicador agrega tudo isto. Sou o resultado 
destes anos todos. Ouvindo, aprendendo, estudando, 
perdendo, viajando, lendo, apanhando. 

RA - O que podemos esperar daqui para frente ? Al-
gum novo projeto em andamento? 

MK - Há muitos, mas a gente só anuncia à medida 
que acontecem. Isto aqui é  como uma usina que fica 
fervilhando o tempo todo. O grupo não sou eu,  
quem trabalha aqui sempre fica criando, inovando. 
Mas, serão surpresas...
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Eleições 2010 
As eleições do Sistema CFA/CRAs acontecem no 

dia 20 de outubro de 2010, exclusivamente via in-
ternet, graças a agilidade, confiabilidade e pratici-
dade deste sistema de votação. Das 00h às 20hs, de 
qualquer lugar do País, você pode votar acessando 
os sítios eletrônicos www.votaadministrador.org.
br e www.votaadministrador.com.br . 

Atualize seu cadastro junto ao CRA-BA, pois 
a votação será feita mediante senha individual 
fornecida pelo CFA. Por isso, é fundamental que 
o Administrador possua seus dados cadastrais 
atualizados junto ao Conselho de sua região e 
esteja com sua situação fiscal em dia. 

No dia da eleição, o CRA-BA disponibilizará 
computador para votação em sua sede, na Av. 
Tancredo Neves, Edf. Metropolitano Alfa, 6º an-
dar,  assim como nas delegacias  do Conselho em 
Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, 
Barreiras e Teixeira de Freitas. 

Para o CFA, esta eleição destina-se a preen-
cher uma vaga de Conselheiro Federal e uma 
de Suplente. Já o CRA-BA preencherá 2/3 do 
seu plenário com mandato de 4 anos, de janei-
ro de 2011 a dezembro de 2014,  e uma vaga 
especial de Conselheiro Suplente com manda-
to de dois anos.

Teste ANPAD é diferencial no  mercado de trabalho  
O teste realizado três vezes ao ano pela As-

sociação Nacional de Pós-graduação e Pesqui-
sa em Administração (ANPAD) se tornou parte 
integrante de diversos processos seletivos de 
preenchimento de vagas não só para cursos de 
pós-graduação e profissionalizantes, mas tam-
bém para vagas do mercado de trabalho.

 A última avaliação de 2010 será dia 12 de se-
tembro em 31 cidades do Brasil. O exame de pro-
ficiência envolve conhecimentos em língua por-
tuguesa, língua estrangeira (inglês) e raciocínio 
lógico, quantitativo e analítico. A próxima prova 
será em fevereiro de 2011 e os interessados po-
dem acompanhar a abertura das inscrições pelo 
site www.anpad.org.br 

I Seminário de Logística 
O I Seminário de Logística realizado pelo 

CRA-BA, em parceria com o Sindicato dos 
Administradores/BA e com  Federação Na-
cional dos Administradores,  reuniu cerca 
de 200 participantes na Casa do Comércio 
no dia 21 de maio. O objetivo foi discutir a 
gestão de transporte, movimentação de ma-
teriais, armazenagem, processamento de 
pedidos e gerenciamento de informações, 
visto ser a distribuição um item essencial 
para o sucesso de um negócio.

Pela manhã, os palestrantes foram: o Prof. 
Dr. Omar Aktouf, titular da Ecóle Hautes Étu-
des Commerciales do Canadá, e conferencista 
internacional, com o tema “O Mundo dos Ne-
gócios”, uma análise da evolução do capitalis-
mo, da globalização, da crise mundial e dos 
países emergentes, e o Prof. Adm. Roberto Ibrahim 
Uehbe, que mostrou a importância de quantificar 
os custos envolvidos com a logística que estima en-
tre 19 e 25% das vendas líquidas. 

No período da tarde, o Adm. João Batista 
Nascimento Filho, que atua  há 27 anos com 
logística e comércio internacional, apresen-

tou o case de  Gerenciamento de Riscos de-
senvolvido pela Exxon Valdez. Encerrando o 
evento, o Prof. Ms. Adm. Vaner José do Prado, 
Gerente Comercial da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, trouxe a experiência de 
logística dos Correios. O próximo seminário 
promovido pelo CRA-BA será em 14 de outu-
bro com o mesmo tema. 

FOCO/BA recebe coordenador do Conselhão 
O Fórum Permanente dos Conselhos e Ordem 

das Profissões Regulamentadas no Estado da 
Bahia (Foco/Bahia) recebeu, em julho,  na sede 
do CRA-BA, a visita de José Augusto Viana Neto, 
Coordenador do Fórum dos Conselhos Federais 
de Profissões Regulamentadas no Brasil, conhe-
cido como Conselhão. Onze representantes de 
conselhos locais estiveram presentes à reunião. 

Foram discutidos, entre outros assuntos, 
as novas perspectivas da administração dos 
conselhos profissionais, a integração dos re-
gionais, a lei orgânica da administração pú-
blica e a abertura indiscriminada de cursos 

superiores no país. Para José Augusto, a reu-
nião foi produtiva. “É uma oportunidade para 
discutirmos medidas e passarmos informa-
ções importantes para dinamizar a atuação 
dos conselhos através do Foco”, afirmou.

A Coordenadora do Foco/Bahia, Sra. Cé-
lia Azevedo, destacou a necessidade dos re-
gionais terem um contato mais direto com o 
Conselhão. “Essa relação mais direta entre o 
Conselhão e os fóruns regionais poderia agi-
lizar as discussões em âmbito regional, pois 
algumas questões discutidas aqui já podem 
ter sido resolvidas nacionalmente”, disse.

CRA-BA assina convênio com ACB 

Um convênio assinado entre o CRA-BA e a Câ-
mara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da 
Associação Comercial da Bahia garantiu novos be-
nefícios aos profissionais registrados.  Agora, eles 
têm acesso diferenciado à solução de conflitos ex-

trajudiciais. O convênio também abre espaço para 
que os profissionais com cursos em Mediação e 
Arbitragem realizados pelo CRA-BA possam fazer 
parte do quadro de mediadores da Câmara. 

A assinatura aconteceu durante a edição de 
2010 do Café com Palestra, evento do CRA-BA 
que visa aproximar a entidade dos Adminis-
tradores, das Instituições de Ensino Superior 
e dos Dirigentes das Organizações Públicas e 
Privadas baianas. O tema da palestra foi Cená-
rios e Desafios para o Administrador,  proferida 
pelo Prof. Dr. Adm. Mário César Barreto Mora-
es, Vice-Presidente da Associação Nacional dos 
Cursos de Graduação em Administração (AN-
GRAD). Na ocasião, tomou posse como repre-
sentante regional da ANGRAD, o Prof. Dr. Adm 
Jair Nascimento Santos.  

O convênio foi assinado durante o Café com Palestra

O próximo seminário será em outubro
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o gerador de ideias: 60 Ferramentas para grandes 
e novas ideias

Autor: Ken Hudson
Editora: Komedi 

A obra oferece ferramentas para: resolver problemas 
de forma mais eficiente; criar novas oportunidades de 
crescimento; melhorar imediatamente o seu desempe-
nho; melhorar o desempenho da sua equipe; ajudar a 
vender com mais impacto e alcançar resultados de lide-
rança inovadora.

Como Chegar ao seu primeiro Milhão

Autor: Marco Falcone 
e Regina Tesima
Editora: Elsevier 

O livro conta a experiência do casal de autores, dois as-
salariados, para conquistar seu primeiro milhão. Eles es-
peram que a sua  trajetória sirva de estímulo para outras 
pessoas determinadas a conquistarem a independência 
financeira. Em linguagem simples, o livro é uma aula de 
Administração Financeira na prática. 

Liderança na Era da turbulência Econômica

Autor: Ram Charan
Editora:Campus 

O autor garante que, caso saibam conduzir com maes-
tria estes tempos difíceis, os líderes e respectivas empre-
sas se tornarão mais enxutos, fortes e preparados para 
enfrentar a concorrência logo que a tormenta passar. O 
consultor faz uma visita guiada aos campos minados do 
cenário empresarial, onde mercados em contração, falta 
de liquidez e incertezas representam as novas normas 
com as quais as empresas têm de conviver.

A nova organização do Futuro

Autor: Frances Helssebein
Editora:Campus

Organizado pelo consagrado autor Marshall Goldsmith, 
este livro reúne ensaios de nomes importantes da área de 
negócios, entre eles: James Champy, Dave Ulrich, James M. 
Kouzes e Barry Z. Posner, Srikumar S. Rao, James O. Toole, 
Charles Handy, Jon R. Katzenbach, William A. Cohen, entre 
outros. Dividido em cinco partes, pode ser lido do começo 
ao fim ou servir como material de consulta.

Comportamento organizacional para gestão 
de Pessoas

Autor: Marco Antônio 
Oliveira
Editora: Saraiva

Apresenta as principais diferenças entre o comporta-
mento da organização e o comportamento na organiza-
ção, mostrando ao leitor uma visão geral dos principais 
conceitos e estratégias que devem ser utilizados com o 
objetivo de trazer mudanças positivas e um amplo apren-
dizado para todos os que atuam nas organizações.

Regra número 1

Autor: Phil Town
Editora: Best Seller

Para todos que desejam ver seu dinheiro render e admi-
ram grandes investidores mas não conseguem descobrir 
como aplicar regras de investimentos bilionários às suas 
módicas quantias, este guia caiu do céu.

A Hora da Virada

Autor: Raúl Candeloro
Editora:Campus

O propósito deste livro é responder aos pedidos de 
conselhos que o autor recebe sobre negócios. Ao contrá-
rio de outros livros sobre o tema, este não propõe “pílu-
las mágicas”, mas apresenta pontos convicentes e lúcidos 
sobre estratégia, segmentação, posicionamento, vanta-
gens competitivas, equipes, liderança, internet, redução 
de custos etc. Passa ainda por pontos críticos, como ati-
tude, liderança, comunicação e execução. A surpresa fica 
por conta do último capítulo, onde o leitor poderá contar 
tudo o que aprendeu em sua leitura.

Administração pública

Autor: Cláudia Costin
Editora:Campus

Como tudo o que se refere à Administração Pública, 
o tratamento dado é interdisciplinar, com contribuições 
da Ciência Política, da Economia, do Direito Administra-
tivo e Constitucional e de Teoria Geral da Administra-
ção. Naturalmente, dada a experiência que a autora teve 
como ministra da Administração Federal e Reforma do 
Estado e, anteriormente, como titular ou assessora em 
diferentes secretarias da Administração Federal e Es-
tadual, os comentários puderam ser enriquecidos tam-
bém por uma experiência prática pessoal. 
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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 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 eagrandeza dohomemeda 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

14  DE
OUTUBRO LOCAL: CASA DO COMÉRCIO, 4º ANDAR

II SEMINÁRIO DE LOGÍSTICA

04  DE
NOVEMBRO

LOCAL: CASA DO COMÉRCIO, 4º ANDAR

EPROCAD – ENCONTRO DOS 
PROFESSORES E COORDENADORES DO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

25  DE
NOVEMBRO

LOCAL: CASA DO COMÉRCIO, 4º ANDAR

CICLO DE PALESTRAS CFA/CRAs
ESTÁGIO COMO COMPONENTE DE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

http://www.souadministrador.com.br

Criado pelo CFA em comemoração aos 45 anos da Administra-
ção no Brasil, o site foi dividido em  passado, presente e futuro 
da profissão. No passado, está a história  da Administração e 
datas mais importantes na Linha do Tempo. O presente traz o 
Movimento Administração em Ação, no qual os Administrado-
res podem contribuir com a valorização da profissão, criando 
frases ou enviando vídeos em homenagem ao aniversário da 
Administração. No futuro, são destacadas as eleições e a im-
portância da educação de qualidade na formação profissional.

CONFIRA O SITE

EVENTOS DE 2010.2

10  DE
DEZEMBRO

LOCAL: A DEFINIR

CONGRAÇAMENTO DOS 
ADMINISTRADORES REMIDOS 






