Revista do

Administrador

Publicação do Conselho Regional de Administração da Bahia - CRA-BA - Ano VIII - Número 10 - 2013

Entrevista: Alexandre Paupério,
Secretário de Gestão Municipal

Empresas familiares
em pauta
Confira artigos de
Administradores baianos

UM OLHAR
PARA UM
MUNDO MAIS
SUSTENTÁVEL

Remat

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

ANOS

SISTEMA

CFA/CRAs

Administrar é para
Profissional de Administração
Praticamente tudo que vivenciamos passa por algum tipo de organização: pública, privada
ou social. E toda organização precisa de uma boa administração, pois o seu desempenho
afeta direta ou indiretamente nossas vidas e até mesmo o desenvolvimento do país.
Uma empresa bem administrada traz resultados melhores não só para os seus acionistas,
mas também para consumidores e colaboradores. E quanto melhor for a administração
nos órgãos públicos, melhor também será a qualidade de vida de toda sociedade.
Por isto, não há mais espaço para amadorismo e improvisos.
Administração tem que ser profissional.
9 de setembro,
Dia do Profissional de Administração
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Saiba mais sobre a importância do Registro Profissional
do CRA para Administradores e Tecnólogos.
Acesse www.cfa.org.br
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E NÓS, Administradores?!
A Sociedade Brasileira, espantosamente e sem qualquer
dirigismo, decidiu, no mês de junho, sair às ruas, nas grandes
cidades e principalmente nas capitais para, de forma ordeira,
protestar com relação aos problemas das mais diversas matizes defrontados pela população urbana. O estopim foi um
simples aumento do preço do transporte urbano em São Paulo, mas o alcance inesperado e imprevisível tomou de surpresa
as autoridades, que em primeira instância tentaram desqualificar o movimento como mera perturbação da ordem, levando
por vezes à repressão policial descabida.

de comodities. A agricultura e a pecuária sustentam
e equilibram as perdas crescentes de produtos de alto
valor agregado. O nosso crescimento do PIB por 3 anos
seguidos não ultrapassa 3%. O custo Brasil se eleva e
estamos perdendo posições duramente conquistadas,
por culpa inteiramente nossa. A indústria trabalha
abaixo de sua capacidade, perdendo mão de obra qualificada que só não é maior em virtude do elevado custo
dos encargos para dispensa de empregados no nosso
país.

A Sociedade em geral não mais suporta a corrupção escancarada em setores onde os recursos são dilapidados e a
incompetência administrativa generalizada, com consequências inaceitáveis. Para o CRA-BA, por ser signatário, há anos,
do Pacto Global das Nações Unidas, o combate à corrupção
e a defesa do meio ambiente são “princípios” norteadores de
comportamento social, governamental, moral e ético de todos os Administradores.

A educação se encontra em fase de transição e a
quantidade passou a superar a qualidade. Na saúde, esquecem que os hospitais e postos dependem de
Administração competente, com recursos adequados.
Este cenário mostra que a formação de técnicos de nível superior, dentre os quais os Administradores, é sustentáculo da economia e quiçá da própria democracia.

Os numerosos casos de má aplicação e gerenciamento
de recursos políticos, fruto de inexistência de planejamento,
expõem a inadequação dos orçamentos e do controle de custos e a não observância dos prazos de aplicação e execução
de projetos, com prejuízos irrecuperáveis para a Nação. Os
exemplos são incontáveis. Esquecem os nossos dirigentes que
o crescimento sustentável depende das taxas mínimas de investimentos em infraestrutura, educação, saúde e segurança
pública, com retorno no mais curto prazo.
Nós, Administradores, não podemos compactuar com o que
vem acontecendo neste país – falta de planejamento estratégico, de políticas de metas a serem alcançadas, de coordenação
das políticas de investimentos e de fixação das prioridades. As
decisões são tomadas sem qualquer avaliação das suas consequências e sem análise do valor do retorno dos investimentos e
do tempo demandado. O povo deu a resposta!
A base do sucesso de uma nação e do crescimento sustentável se assenta na melhoria urgente da produtividade, medida tanto da eficácia quanto da eficiência e da efetividade.
Não conhecemos país algum que sem alavancagem da produtividade tenha alcançado índices aceitáveis de qualidade de
vida e progresso. O país perde em competitividade no cenário
mundial. Na escala de 1 a 60, estamos na 53ª posição.
As exportações em queda livre se salvam pelo mercado

O nosso Conselho Federal e os Regionais de Administração vêm enfrentando dificuldades cada vez
maiores face à judicialização das suas ações, criando
obstáculos para que o exercício profissional se faça
sob as mais rígidas formas que a lei nos garante. O
escape se deve ao mercado para Administradores que
está sendo dirigido para o Empreendedorismo, com a
criação de micro e pequenas empresas e o próprio empreendedor individual que sendo um Administrador
profissional tem mais possibilidades de sobrevivência.
Algumas entidades vêm prestando um grande serviço
para capacitação e geração de empreendedores, o que
em suma garante o maior contingente de empregos
neste país, face à capilaridade das micro e empresas
de pequeno porte. Citamos o SEBRAE como parceiro
nesta área.
Enfim, nós Administradores nos incorporamos a
esse movimento que de forma espontânea acontece,
no sentido de que os dirigentes e autoridades do governo encontrem e implementem soluções para atender
o “grito das ruas”. As reformas são inadiáveis e imperativas. Basta de protelações e improvisações, pois as
consequências pesam sobre toda a população.
Um fraterno abraço a todos os colegas, neste 48º
ano de reconhecimento legal dos profissionais de Administração.

Adm. Sebastião Luiz de Mello | Presidente do Conselho Federal de Administração

48 ANOS! MUITAS RAZÕES
PARA CELEBRAR
Os mais de 330 mil profissionais de
Administração registrados do país comemoram no dia 9 de setembro os 48
anos da regulamentação da Administração no Brasil. Contudo, sabe-se que a
Administração é uma ciência antiga.
Adam Smith e Frederick Wislow
Taylor, por exemplo, já tratavam do
assunto no século XIX ressaltando a
importância de aplicar técnicas administrativas no trabalho. Na mesma época
nascia nos Estados Unidos a primeira
escola de Administração do mundo e,
no Brasil, a ciência também começa a
despontar entre 1930 e 1950 e, em 1965,
por meio da Lei nº 4.769, a profissão é
regulamentada, assim como são criados
os Conselhos Federal e Regionais de Administração (CFA/CRAs).
Nesses 48 anos de regulamentação
da Administração tem-se o que comemorar. Afinal, a profissão cresceu muito
no país. Basta ver, por exemplo, os números do Censo da Educação Superior
2010 realizado pelo Ministério da Educação. A pesquisa mostra que o curso
de Administração é o que tem maior número de estudante no país: 705.690. O
país tem, ainda, mais de 2.600 cursos de
Administração e, por ano, são formados
cerca de 114 mil Administradores.
Foram muitas as conquistas ao longo desses anos. A primeira delas, de
fato, foi a regulamentação da profissão
por meio da Lei 4.769/1965. A partir de
então os Administradores passaram a
contar com um órgão normativo, consultivo, orientador e disciplinador do exercício da profissão e muita coisa aconteceu
como uma intervenção federal, a alteração do nome da profissão de técnicos

de Administração para Administrador, a
conquista da sede própria em Brasília, o
Sistema passou a se fazer presente em
todos os estados brasileiros e no Distrito
Federal.
Os anos de luta em prol da Administração resultaram, ainda, na criação de
importantes eventos como o Encontro
Brasileiro de Administração e o Fórum
Internacional de Administração que, a
cada edição, promove importantes debates com especialistas renomados e o
intercâmbio de saberes e experiências. É
preciso ressaltar, ainda, os prêmios Belmiro Siqueira de Administração, Guerreiro Ramos de Administração Pública
e a Medalha de Honra ao Mérito que
homenageiam e premiam pessoas que
contribuem para a ciência da Administração.
Uma das principais conquistas nesses 48 anos da Administração foi, sem
dúvida, a aproximação do Sistema CFA/
CRAs com os três poderes: Legislativo,
Executivo e Judiciário. Esse diálogo tem
sido muito positivo e gerou alianças
importantes com parlamentares que,
sensibilizados pela causa dos Administradores, têm apoiado o Sistema em
proposições legislativas que são benéficas à profissão e a combater aquelas que
prejudicam a sociedade.
Outro destaque é a Pesquisa Perfil
do Administrador – a última realizada
em 2011 – que ajuda a traçar um perfil do profissional de Administração
brasileiro, identificando tendências e
oportunidades para profissionais e empresas de todo o país. Entre os projetos,
evidencia-se o Plano Brasil de Infraestrutura Logística (PBLog), iniciativa que

propôs discutir a questão da logística no
país; o projeto Ciclo de Palestra, que vem
aproximando o Sistema dos alunos, IES
e docente em Administração; as campanhas de valorização profissional que
vem, ao longo desses anos, mostrando a
sociedade a importância do profissional
de Administração registrado para o país;
as publicações como a RBA; a criação de
mais duas Câmaras no CFA: a de Gestão
Pública e a de Estudos de Planejamento Estratégico que chegam para somar
conhecimento e agregar projetos que
irão trazer inúmeros benefícios para os
profissionais de Administração; entre
outras ações.
Contudo, é preciso ressaltar o trabalho da fiscalização nesse processo. O ato
fiscalizatório é a razão de existir do Sistema, mas o empenho do CFA e dos CRAs
é em promover uma fiscalização que não
seja apenas punitiva, mas acima de tudo
orientativa.
São por essas e outras razões que
Sistema CFA/CRAs só tem o que comemorar nesses 48 anos da regulamentação da Administração. Para o CFA e os
Regionais é um orgulho participar desta
história de lutas e conquistas, mas continua empenhado para futuras conquistas como o Cadastro Integrado, o projeto
Certificação Profissional e o treinamento
de profissionais de Administração para
serem consultores das Micro e Pequenas
empresas. É o CFA trabalhando diuturnamente para construir um Sistema
mais forte, democrático, ético e presente
em todo o Brasil.
Parabéns, profissionais de Administração!

Agenda
XIII Fórum Internacional de Administração e IX Congresso Mundial de
Administração
30 de outubro a 2 de novembro
Centro de Convenções do Hotel Serrano –
Gramado - RS
www.fia.org.br
Nesta edição dos eventos conjugados, o tema
central a ser discorrido será “O Futuro: Da Administração, das carreiras e dos negócios no mundo
em reconfiguração”, que será desdobrado em eixos
temáticos que, por sua vez, abrigarão conferências
e painéis. Além de conferências e painéis, o evento
contará com apresentação de trabalhos científicos.

XXIV ENANGRAD - Encontro Nacional dos
Cursos de Graduação em Administração
29 de setembro
Praiatur Hotéis – Florianópolis - SC
www.enangrad.org.br
O ENANGRAD se consolidou como o maior evento da
graduação em Administração da América Latina, e é onde
professores, pesquisadores, coordenadores de curso, diretores, reitores e mantenedores têm tido uma relevante
fonte para o debate democrático, a troca de experiências
e a inspiração para melhorar continuamente o padrão de
qualidade do ensino de Administração no Brasil. O tema
central do XXIV ENANGRAD será “Inovação e Aprendizagem no Curso de Administração”, o que irá permitir um
rico debate sobre o efetivo papel do ensino de Administração no atual contexto brasileiro.

Interior em ação
As Delegacias e Representações do CRA-BA têm a missão de levar a atuação e fiscalização do Conselho para o
interior. Exemplos destas ações estão sendo desenvolvidas pelos delegados de Barreiras e Vitória da Conquista.
Em agosto, o Adm. Geraldo Barbosa, realizou, em Conquista, uma reunião para aproximar e ampliar o
relacionamento do CRA-BA com as principais instituições, entidades, sindicatos e parceiros locais dentro do projeto
de Gestão 2013/2015. O Delegado também estabeleceu o compromisso de encaminhar ao Poder Legislativo Proposta
de inserir o Dia do Administrador (09/09) no calendário oficial do município. Esta iniciativa, aliás, já é realidade nos
municípios de Feira de Santana, Juazeiro e Guanambi.
Já a Delegada Graça Monique Araújo vem buscando desenvolver convênios em Barreiras que favoreçam aos
Administradores. Descontos em hotéis, cursos, lojas de seguros e de aluguel de imóveis foram fechados e estão
beneficiando profissionais da região.
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Parceria com Sebrae

07

Modernização do CRA-BA

Convênio com o BNB
O CRA-BA tem feito investimentos voltados para
modernização e atualização do seu parque de informática com aquisição de equipamentos - quatro servidores, quatros suítes gerencias -, e modernização de rede
elétrica e de dados, com o objetivo de tornar a velocidade de processamento das informações mais rápida.

Núcleo de Sustentabilidade Empresarial

Núcleos CRA-BA

Assinatura convênio BNB

Um convênio recém assinado com o Banco
do Nordeste (BNB) facilita a liberação de
empréstimos para aquisição de bens e serviços
pelos Administradores devidamente registrados e
em dia com o CRA-BA. Ao fazer a intermediação
junto ao BNB, o Conselho seleciona e encaminha os
Administradores à instituição onde serão realizados
contratos individuais para as finalidades desejadas.
O presidente do CRA-BA, Roberto Ibrahim
Uehbe, esclarece que as questões financeiras
e administrativas dos contratos são de inteira
responsabilidade do BNB. O convênio já está sendo
operacionalizado e os interessados devem procurar
informações com o CRA-BA. Tel:3311-2563.
Este acordo é mais um benefício para o Administrador devidamente registrado no CRA-BA e/ou
inscrito no Sindicato dos Administradores da Bahia
(Sindaeb). Outros convênios já firmados possibilitam vantagens como descontos em diversos estabelecimentos - academias de ginástica; clínicas e
hospitais; creches; cursos de informática; seguros,
entre outros. Além da área comercial, o Administrador também tem desconto em universidades,
planos de saúde, previdência privada. Confira a lista
completa das empresas parceiras no site do Conselho, no link convênios. www.cra-ba.org.br

O Núcleo de Estudo do CRA-BA sobre Sustentabilidade Empresarial esteve à frente do Projeto Plataforma
do Conhecimento que aconteceu dia 2 de agosto. A
transmissão foi via internet e os participantes fizeram
perguntas sobre o tema “ A importância da incorporação de critérios de sustentabilidade na Administração
de negócios” , que é coordenado pela Prof. Adm. Tatiana Carvalho de Oliveira. O projeto é uma iniciativa do
CFA para interagir e difundir conhecimentos e conteúdos ligados à Administração.
O CRA-BA dispõe de oito Núcleos de Estudo para
promover a integração dos membros do Conselho
com empresários e estudantes de Administração.
Os grupos são divididos por área temática: Administração de Empresas Familiares; Administração
de Pessoas; Administração Financeira; Gestão das
Organizações; Logística; Marketing; Sustentabilidade Empresarial e Gestão Universitária. As reuniões
acontecem sempre uma vez por mês.

Mesa do Café com Palestra

O Protocolo de Intenções firmado entre o CRA-BA
e o Sebrae/BA define uma parceria para prestar atendimento ampliado e diferenciado às Micro e Pequenas
Empresas e ao Microempreendedor Individual. O objetivo é contribuir para a maior eficácia na gestão empresarial desses empreendimentos, ampliando a competitividade das mesmas e facilitando o acesso aos serviços
financeiros, em especial ao crédito. O Protocolo foi assinado em junho no Café com Palestra, evento promovido
regularmente pelo CRA-BA, e em sua primeira etapa
visará a capacitação de consultores e Administradores
da capital e do interior.

Administrador como perito judicial
Fórum empresarial
Membros do CRA-BA têm participado assiduamente do Fórum Regional Permanente das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do Estado da Bahia,
que tem por objetivo criar condições favoráveis para o
debate de ideias e construção de políticas públicas voltadas para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Para o diretor de Desenvolvimento
Empresarial da Superintendência de Comércio e Serviço da Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração,
Ângelo Oliva, a presença do Conselho assegura e internaliza a valorização do conhecimento e o compromisso
com o avanço tecnológico nas atividades do Fórum.

Os Administradores que tiverem conhecimento,
experiência e especialização em áreas especificas da
Administração financeira, logística, material, sistemas
e métodos, orçamento empresarial, orçamento público, recursos humanos, Administração hospitalar, entre
outras, podem se habilitar como peritos judiciais ou
extrajudiciais juntos aos juízos das Varas dos Tribunais
Federais, do Trabalho, da Justiça Estadual e Tribunais
Arbitrais. O papel do Administrador como Perito Judicial é o de realizar vistorias, exames, laudos, emitir
relatórios, apurar valores em processos cíveis e trabalhistas, inclusive em fase de liquidação de sentenças,
quando designado pelos juízos ou requisitado por uma
das partes para atuar como perito assistente para auxiliar na instrução processual. Todas estas atividades devem estar cientificamente e tecnicamente suportadas.

A modernização na infraestrutura de informática
também vai permitir uma expansão nas transações
via web. Isso quer dizer que o Administrador poderá
fazer seu pré-cadastro de registro pela internet. Para
o Diretor Administrativo e Financeiro do Conselho,
Waldeck Uzêda, essa modificação no sistema só traz
benefícios, já que irá facilitar a interligação do CRA-BA
com o interior. “A partir do momento em que tivermos
uma estrutura que nos possibilite colocar as informações via web, delegacias e representações vão poder
acessar informações de todos os Administradores da
região, facilitando o trabalho diário”, comemora ele.

Pacto Global
Signatário do Pacto Global da ONU, o CRA-BA tem
participado de campanhas de combate à corrupção e
feito um trabalho de orientação a todos os profissionais de Administração registrados. O Conselho aderiu
à iniciativa com o objetivo de mobilizar a comunidade
empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos,
relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, norteados sob 10 princípios. “Se torna importante nossa participação, face aos movimentos que
aconteceram no mês de junho, onde a própria população foi às ruas para protestar contra a atual situação do
país, no que se refere à probidade administrativa, que
deve imperar neste campo”, enfatiza o presidente do
CRA-BA, Roberto Ibrahim Uehbe.
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Fiscalização do CRA-BA é reconhecida

no Sistema CFA/CRAs
Mantenha seu registro em dia

A fiscalização é a atividade fim de qualquer
órgão de classe. É com essa competência que
os Conselhos regionais de Administração do
Brasil (CRAs), habilitados e amparados pela
Lei Federal Nº 4.769 - que cria a profissão de
Administrador, os CRAs e o Conselho Federal
de Administração (CFA) -, regulam e orientam
as atividades profissionais. De acordo com o
Diretor de Fiscalização e Registro do Conselho
Regional de Administração da Bahia, José Ronaldo Vianna, a entidade tem desenvolvido um
trabalho atuante em todo o Estado. O balanço
sobre dados gerais de fiscalização, nos anos
2011 e 2012, divulgado pelo CFA, mostra que a
Bahia possui uma dos mais atuantes diretorias
de fiscalização no sistema CRAs.

Contudo, apesar de uma fiscalização reconhecida e da profissão de
Administrador ser regulamentada
desde 1965, não é raro constatar
práticas ilegais por parte de empresas e profissionais. Vianna ressalta
que as irregularidades são encontradas em qualquer segmento onde
o Administrador pode atuar, como
logística, gestão de pessoas, recursos humanos, marketing, entre
outras. Os alvos dos Administradores Fiscais são empresas, serviço
público e comissões de licitação.
Conforme explica o Diretor, é preciso ver como são feitos os editais
e analisar se estes obedecem a exi-

gência de que determinados cargos
sejam preenchidos pelo profissional
de Administração.
As empresas e profissionais ilegais
identificados pela fiscalização são
notificados pelo CRA-BA. Neste
caso, o primeiro passo é tentar uma
negociação para que a situação seja
regularizada. Se nada for resolvido,
abre-se um processo que vai desde
a aplicação de multas até uma ação
na Justiça. “Nem sempre o ato da
fiscalização é reconhecido. Muitas
vezes, encontramos dificuldades
nesse processo quando as empresas
não querem nos fornecer dados ou
sonegam informações, o que nos

“Temos números bastante expressivos, não necessariamente quantitativos, mas qualitativos”, destaca o diretor. Ele afirma que o Conselho tem visibilidade em termos
de atuação, seja na fiscalização in
loco, na fiscalização à distancia ou
mesmo no trabalho de orientação
às instituições. Este trabalho cabe
ao Administrador Fiscal, que tem
expertise para desempenhar a atividade. “O profissional já é selecionado em concurso público para
o cargo. Ele deve ser um grande
conhecedor da legislação e precisa
saber como é o campo de atuação em que vai trabalhar”, pontua
Vianna.

faz buscar a Justiça para garantir a
presença do profissional de Administração no exercício de seu papel”,
enfatiza.
Para o Diretor de Fiscalização, a
fragilidade da Lei 4.769/65 facilita
essa prática ilegal. Conforme explica, a legislação teve alguns vetos,
sendo um deles contra o artigo que
determinava que toda pessoa jurídica, com mais de 100 funcionários,
tivesse obrigatoriamente um Administrador. “Os vetos dificultam o
ato, o processo da fiscalização e até
mesmo ações na Justiça. É uma lei
que criticamos muito”, lamenta.

É importante que o Administrador esteja regular junto ao Conselho ou ordem
profissional. Segundo explica o Diretor
de Fiscalização e Registro do CRA-BA,
José Ronaldo Vianna, manter o cadastro
atualizado e pagar sua anuidade implica
em manter um canal permanente com a
entidade e a contribuir com a atuação do
Conselho.
Em troca, além da garantia de uma fiscalização atuante, o Conselho oferece ao
seu filiado a oportunidade de participar
gratuitamente de cursos e de ter subsidiadas inscrições em treinamentos profissionais, entre outros benefícios. Exercer a profissão de Administrador sem
registro constitui ilegalidade passível de
diversas sanções.

Campanha de conciliação de débitos
O Conselho Regional de Administração da Bahia
comunica aos seus registrados, pessoas físicas e jurídicas, que os débitos referentes às anuidades em
aberto poderão ser negociados até o dia 27/12/2013
com condições especiais.
Para anuidades anteriores a 2012, além da exclusão
dos juros e multas, serão concedidos descontos,
de até 30%, a depender do número de parcelas
acordadas – até em 3 vezes - e do mês do pagamento
– setembro, outubro, novembro ou dezembro.
As anuidades referentes a 2012 e 2013 poderão ser
negociadas em até seis parcelas, mensais, iguais e não
inferiores a R$50 para pessoa física e R$150,00 para
pessoa jurídica. Aproveite estas vantagens e entre em
contato com o Conselho para fazer sua negociação.
A conciliação será realizada em dias úteis e dentro do
horário de expediente.
Telefone (71) 3311-2583 - Horário de expediente: de
segunda-feira a sexta-feira entre 9h e 17h30.

Interior
Na Bahia, o serviço do CRA é interiorizado para atender a
demanda do Estado. Algumas cidades, a exemplo de Feira
de Santana, Vitória da Conquista e Itabuna contam com
Delegacias - escritórios onde uma pessoa realiza atendimento ao público e faz a fiscalização. Já em outras localidades, como Cachoeira, Valença e Porto Seguro, são as
Representações que desempenham o papel de valorizar a
profissão e apontar as organizações que estejam burlando
o exercício da profissão. Ao todo, a Bahia possui cinco Delegacias e 21 Representações.
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Empresas familiares:
conflitos podem
ameaçar solidez

comprometer o andamento das
coisas”, destaca.

Maria da Graça é Coordenadora do Núcleo de
Estudos de empresas familiares do CRA-BA

As empresas familiares representam mais de 80% dos empreendimentos no mundo, segundo o Sebrae.
Geralmente esses negócios, tão importantes para a economia, começam pequenos e vão crescendo ao
longo dos anos. De acordo com a professora Doutora em Administração da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e Coordenadora do Núcleo de Estudos de Administração de Empresas Familiares do CRA-BA,
Maria da Graça Pitiá Barreto, muitas conseguem se
solidificar e perpetuar seus nomes, ultrapassando
gerações – como Odebrecht e Gerdau - , mas apenas
uma minoria – em média 15% - chegam à terceira
geração.
Uma empresa é familiar quando ela tem, além de
propriedade da família, uma gestão feita com participação de parentes, explica a estudiosa. As vantagens desse tipo de organização são muitas, mas
pode-se destacar o fato do trabalho ser feito entre
pessoas conhecidas. A continuidade das diretrizes
administrativas e as relações comunitárias e comerciais decorrentes de nome respeitado também são
um ponto forte.
Mas, sobreviver além da terceira geração (a geração dos primos) é um desafio enfrentado pela

maioria dessas organizações. Os conflitos existentes em uma empresa familiar são a principal causa
para o insucesso de um empreendimento. Conforme
explica Pitiá, nas primeiras e segunda gerações, de
pais e filhos, respectivamente, ainda há um controle
de quem é membro e quais funções eles exercem.
Quando passa para a geração dos primos, a empresa
já tem mais envolvidos e é nessa etapa que os conflitos se acumulam, principalmente porque entra em
questão a sucessão da liderança. “Uma empresa tem
que estabelecer normas e critérios. Tem que exigir
capacidade técnica da pessoa, mesmo se esta for da
família.
De acordo com a professora, a proximidade dos
membros deixa a relação interna informal. “Não fica
com critérios de ingresso, nem de saída, não há definições de quem vai exercer as tarefas, o que pode

Familia

O Professor Doutor em Administração da UFBA, Eduardo Fausto Barreto, defende a tese de que
toda empresa deve preparar uma
constituição familiar ainda no início
das atividades, que é “quando os
membros estão em momento de
harmonia”, justifica. É este documento que vai estabelecer direitos
e deveres de cada pessoa dentro de
uma organização e evitar ou amenizar futuros problemas. Ainda
conforme o professor, o mantenedor da empresa deve administrar
com zelo seu patrimônio e manter
vivos valores e princípios nas gerações futuras.
Ele dá como exemplo a
Odebrecht. A construtora, que
existe há quase 60 anos no
mercado, foi eleita a melhor
empresa familiar do mundo
pelo International Institute for
Management Development (IMD),
da Suíça. Para conquistar tanto
reconhecimento, o fundador
Norberto Odebrecht não abre mão
de uma rotina: todos os anos reúne
os jovens bisnetos para transmitir
valores que criou e que norteiam a
organização.
A sucessão costuma ser o momento mais conflituoso de uma
empresa familiar porque envolve
a escolha do novo líder e a preparação dos futuros sócios. Barreto
esclarece que o herdeiro do mantenedor da empresa não tem que
ser necessariamente o sucessor,
ao contrário do que muitos acreditam. Ele afirma que é preciso que

um gestor saiba distinguir liderança de sociedade. “O herdeiro pode
não ter capacidade para gerir a empresa da família, mas ele pode ser
acionista. É preciso saber separar
as coisas porque o filho do dono
pode não ter vocação, nem tempo
disponível, ter outra profissão e até
mesmo não estar habilitado para
desempenhar determinada função
na empresa”, alerta.
A Gerdau é um dos melhores
exemplos de planejamento sucessório no Brasil. A metalúrgica gaúcha, que tem mais de uma década
de existência, fez exatamente o
que explica o professor Barreto.
No ano de 2000, quando a empresa já estava na quarta geração, o
presidente Jorge Gerdau preparou
sua sucessão mantendo a profissionalização de sua gestão. Seis
anos depois, o filho, André Gerdau
elegeu-se presidente por uma comissão que avaliou, meticulosamente, todas as suas qualificações
e de seu primo Claudio Gerdau, que
também concorreu à vaga.
O Núcleo de Estudo de Administração de Empresas Familiares
do CRA-BA discute todas as questões referentes a empresas familiares. Sob a coordenação de Maria
da Graça Pitiá, membros do grupo
e estudantes de Administração se
reúnem mensalmente para abordar o assunto e procurar solucionar
os problemas apresentados. O Núcleo realiza todos os anos o Fórum
de Empresas Familiares feito em
parceira com a Escola de Administração da UFBA.

Livro aborda tema
Os professores Maria da Graça Pitiá e Eduardo Barreto lançarão no dia 24 de outubro, às 18
horas, o livro Gestão de Empresas Familiares, na Feira do Empreendedor, que será realizada
no Centro de Convenções. Segundo os autores, a inspiração
para o exemplar é a existência
de conflitos nas empresas, na
qual eles buscam medidas preventivas para viabilizar a longevidade dessas organizações. O
livro é produto das reuniões do
grupo de estudo do Conselho e
foi feito com a colaboração de
membros do Núcleo de Apoio
à Gestão Empresarial (NAGE)
da UFBA. Além do lançamento,
os estudiosos também vão ministrar palestra sobre conflitos,
no dia 26 de outubro, às 18h30.
O livro tem como público-alvo
estudantes de Administração,
de contabilidade, psicólogos e
pessoas interessadas em gestão
de conflitos.

Eduardo Barreto é coautor do livro
Gestão de Empresas Familiares
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“Sustentabilidade é a busca do
equilíbrio dinâmico entre os complexos
contextos da realidade – seja em
uma casa, em uma empresa, em uma
cidade, em um país ou no Planeta”

Um novo olhar
para o

Eduardo Athayde, Diretor do Worldwatch Institute Brasil e
Administrador Emérito 2013 pelo CRA-BA

A definição acima consta na apresentação do Estado do Mundo 2012 – Rumo à prosperidade Sustentável, último relatório publicado pelo Worldwatch Institute. A publicação, produzida em parceria
com o Instituto Ethos, revela embriões de pensamentos, ações e mudanças que começam a brotar
pelo mundo na busca do princípio mais essencial presente no conceito de desenvolvimento sustentável - a necessidade de inovação, de criatividade, de compromisso real para que o mundo progrida
com este direcionamento.
“A ideia de solidariedade entre as gerações norteia o pensamento atual sobre sustentabilidade”, explica
Eduardo Athayde, diretor do Worldwatch Institute Brasil . “O que vamos deixar e onde vamos parar são as
perguntas que devem ser respondidas no contexto atual”. Ele refere-se a números como: as 500 milhões de
pessoas mais ricas do mundo ( 7% da população mundial) são responsáveis por 50% das emissões globais
de carbono, enquanto os 3 bilhões mais pobres são responsáveis por apenas 6%. Os 16% mais ricos do
mundo são responsáveis por 78% do total do consumo mundial, ficando para os 84% restantes apenas 22%
do total global a ser consumido. Hoje, são extraídas 60 bilhões de toneladas de recursos anualmente, 50%
a mais do que há apenas 30 anos. A cada ano, 80 milhões de novos habitantes são acrescidos à população
humana.

Verde
Durante sua palestra sobre “Sustentabilidade de Resultados – A vez
da Bahia em evento promovido pelo
CRA-BA, dia 31 de julho, Athayde
destacou a importância de se lançar
um novo olhar sobre a economia e a
ecologia e cunhar um novo termo, a
econologia que seria uma visão social,
econômica e ecológica integradas. “O
gestor atual precisa planejar levando
esta proposta em consideração”, afirma. “Novos indicadores macroeconômicos como o IPG (Indicador de Progresso Genuíno), a pegada ecológica e
o IRI ( indicador de Riqueza Exclusiva),
contribuem na montagem deste formato”. Em outras palavras, para que o
desenvolvimento sustentável seja real
a gestão do capital precisa ser (re)pensada dentro deste conceito.

Eduardo Athayde em palestra
promovida pelo CRA-BA

“Uma economia sustentável só se
justificará se for traduzida em uma
melhor divisão de riquezas entre as
pessoas”, diz Athayde. Em 2012, o
Rio de Janeiro sediou a Rio+20, cujas
discussões levaram a colocação de
um objetivo – melhorar a vida das
pessoas de forma equitativa. Isto
passa por uma mudança de mentalidade substancial. “Precisamos de
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uma nova forma de pensar a lógica
empresarial, as cidades e o desenvolvimento urbano”, acredita Athayde,
ressaltando que a quase totalidade
do crescimento populacional prevista
para os próximos anos ocorrerá em
áreas urbanas. A boa notícia é que
esta mudança na forma de enxergar
a gestão pública já é realidade em alguns países do mundo.
Em 2009, a França lançou
o projeto Paris 2030 – data em
que ambientalistas preveem o
esgotamento ecológico do planeta
caso não haja mudanças efetivas cuja missão é transformar a cidade
na mais sustentável do mundo. O
pacote engloba desenvolvimento
sustentável, extinção dos guetos e
mobilidade urbana. Na mesma época
e seguindo as mesma diretrizes,
foi lançado o Nova Iorque 2030 –
foram injetados US$ 80 bilhões em
tecnologias limpas e aquecimento do
turismo. Em avalanche, surgiram os
projetos Sidney 2030, Sacramento
2030, Barcelona 2030, todos com
a proposta de resolver graves
problemas dos grandes centros
urbanos – pobreza, criminalidade,
poluição, entre outros – dentro do
conceito de que o equilíbrio entre
economia, sociedade e ecologia
significa eficiência na gestão pública
e privada.
A vez da Bahia
Bem mais perto, o pequeno município de Cairu, situado no Baixo Sul
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da Bahia, com apoio do BID e chancela da ONU também aderiu ao
movimento. O Plano de Desenvolvimento Estratégico Cairu 2030 foi
transformado em legislação e decreto municipais. A intenção é atrair
investimentos para o turismo náutico da região – já que o município é
formado por 26 ilhas cuja beleza natural é um valor mercadológico – e
para o ecoturismo. Por ano, passam
pelo arquipélago 250 mil pessoas.
A receita do município triplicou e a
prefeitura vem investindo em ações
sociais, focando na educação.
Segundo o FMI, o Brasil subirá
da posição de sétima economia do
mundo para quinta em 2014, ano
em que a mídia da Copa trará para o
País as grandes redes internacionais
de comunicação. “Salvador também estará sob holofotes e deve
aproveitar a chance de se alinhar
com a qualidade de vida sonhada
e conquistada por grandes cidades
ao redor do mundo”, diz Athayde.
Ele exemplifica esta potencialidade
com a Baía de Todos os Santos. “
A área de influência econômica da
BTS, onde 70% do PIB é gerado,
precisa de um novo olhar. Quanto
será que pode valer a marca “Baía
de Todos os Santos”, maior patrimônio turístico do estado, se gerida em
moldes semelhantes ao da Bacia de
São Francisco, nos EUA, por exem-

plo?”, questiona ele, apresentado
caminhos para o projeto BTS 2030,
cujo plano diretor já foi iniciado.
Para o palestrante, o reposicionamento da Bahia, e de Salvador, dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável pode ser feito com
base no potencial natural e turístico
dos seus territórios. A Bahia é o único estado do Brasil com 5 biomas
distintos. Possui 10% da potência
nacional para gerar energia eólica e
37 projetos, com oferta de 1004 MW,
estão sendo pensados neste sentido.
O estado é o segundo destino turístico do País, possuindo a maior costa
brasileira em extensão e diversidade
de atrativos. O carnaval atrai mais
de 500 mil visitantes a Salvador. A
cidade tem a maior incidência do sol
entre as capitais brasileiras. “Ainda
assim, não sabemos usar estas riquezas com criatividade, não temos
inteligência nova para conferir valor
a estes insumos”, alerta.
Um passo neste sentido pode ser
dado até 2014. O governo da Bahia
estuda a colocação de placas de
energia solar nos prédios do CAB,
transformando-os em miniusinas.
O sistema, se confirmada a viabili-

dade, seguirá o molde do que existe hoje no
Estádio Pituaçu e pode significar produção
própria de energia para os prédios públicos,
como já acontece em algumas cidades do
mundo. Iniciativa semelhante foi apresentada para o prédio da prefeitura. “ O Palácio
Thomé de Souza pode ser alimentado com
energia renovável, éolica ou solar. Experimentos da UFBA estão à disposição”, afirma
Eduardo, comentando a proposta do Worldwatch Institute de fazer de ACM Neto o
primeiro prefeito de baixo carbono do Brasil
através do controle de sua pegada de carbono. “Imaginem a repercussão e a divulgação
positiva de Salvador mundo afora com uma
ideia desta”.

Worldwatch Institute
O WWI-Worldwatch Institute, sediado em Washington, destaca-se na promoção de uma sociedade ambientalmente sustentável, onde as necessidades humanas sejam atendidas sem ameaças
à saúdeda natureza. Busca atingir seus objetivos
através de pesquisas interdisciplinares e apolíticas,
montando cenários sobre as emergentes questões
globais, usados por governos, universidades, empresas eONG’s, e divulgados através de publicações, editadas em vários idiomas.
O WWI Brasil (Worldwatch Institute Brasil) publica em língua portuguesa os relatórios internacionais do instituto desde 1997.
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Alexandre Paupério
Secretário Municipal de Gestão

Mestre em Administração pela UFBA, conselheiro do CRA-BA, o atual
secretário de Gestão da Prefeitura de Salvador já foi chefe de gabinete da
Secretaria estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação e Diretor-Geral da
Fapesb (Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia). Agora, está à frente
da pasta de Gestão Municipal com o desafio de implementar ações para
redução de gastos e racionalização de recursos, como a centralização das
compras e processos licitatórios e a revisão de contrato. Nesta entrevista, ele ressalta que a palavra de ordem atual é austeridade para cumprir
compromissos assumidos.

Em breves palavras, pode apresentar a atual situação orçamentária e
financeira de Salvador ?
Recebemos a prefeitura com divida
de R$ 3 bilhões referente a anos anteriores. O déficit orçamentário estimado para este ano é de R$ 560 milhões,
já que havia, por exemplo, superestimativa de receitas. Este cenário nos
obriga a fazer ajustes orçamentários
e corte de despesas para que pudéssemos honrar todos os pagamentos
desta Administração em dia.
Então, qual a palavra de ordem
desta gestão em relação a planejamento financeiro e orçamentário?

“Austeridade
é a palavra de
ordem desta
gestão para
cumprir seus
compromissos”

Austeridade é a palavra importante.
A Administração é composta por estratégias, processos, sistemas e pessoas. Eu diria que estas dimensões
vão contaminar toda a gestão.
E o valor do orçamento anual da
cidade e a divisão desta verba?
O orçamento anual da cidade é de
aproximadamente R$ 4 bilhões - 25%
vai para educação e 15% para saúde.
São os índices obrigatórios. O gasto
com pessoal envolve cerca de 50% do
orçamento, o que gera uma capacidade de investimentos muito baixa.
Este é um dos principais desafios
atuais da prefeitura? Aumentar a capacidade de investimento?
Sim. Temos como meta atingir uma
capacidade de investimento de
15% do orçamento municipal em 4
anos. Atualmente, esta capacidade
é pequena, em torno de 2%, pois o
custeio da máquina e a dívida consomem praticamente todo o dinheiro
que entra.

Este é um entrave que a nova gestão
enfrenta - precisamos gastar mais
nas atividade fins e menos nas atividades meios para ter mais dinheiro
para gastar com a cidade. Isto precisa
ser entendido e solucionado com eficiência para que tenhamos como fazer ações que sejam mais relevantes
para o cidadão.
Qual a estratégia para conseguir
esta meta?
Foi elaborado um Planejamento Estratégico nos primeiros meses de
gestão. É um planejamento ambicioso feito nos moldes contemporâneos. Temos um pacote de 54 iniciativas
a serem realizadas pelo conjunto das
secretarias, órgãos e entidades –
cada secretaria fica responsável por
alguma atividade para que a cidade
fique melhor. Neste conjunto, temos
ações voltadas para mobilidade, saúde, educação, proteção do patrimônio, entrega de serviços ao cidadão.
Uma série de ações pensadas para
que se possa ter um assessoramento
mais adequado do município.

Podemos falar sobre as diretrizes
principais para conter e revisar os gastos da cidade?
O prefeito ao assumir edita 39 decretos que dão uma serie de orientações
sobre como seguir este caminho. Foram construídos grupos de trabalhos
para estudar questões importantes,
como terceirização. Outros estão
estudando renegociações de contratos e avaliando dívidas. Então, este
primeiro, semestre foi um momento
de tomar pé da situação e de reduzir
gastos a partir de renegociações e
redução de quantitativo. Agora, nosso papel é caminhar em novo modelos de contrações mais criativos e
que permitam diminuir riscos para
a gestão e garantir processos mais
seguros.
Temos trabalhado muito nos termos
de referencia e editais, para que as
aquisições da prefeitura sejam mais
corretas, coerentes e enxutas e possam levar a gastos mais razoáveis.
Isto está sendo aplicado em todas
as áreas da Administração. Todos os
gastos estão seguindo esta lógica,
tudo é olhado desta forma. A secretaria recebe demandas de todos os
órgãos e é importante equacionar e
escolher onde o dinheiro será investido. Senão, corremos o risco de voltar à inadimplência e causar de novo
um desgaste enorme.
As subprefeituras (centros de gestão municipal) se encaixam neste contexto de melhoria do atendimento à
população ?
Uma característica da gestão contemporânea é a descentralização. A
cidade foi dividida em 10 áreas – são
as regiões mais representativas. A

ideia é que cada uma seja dotada da
capacidade completa de atender ao
cidadão. Até o final de 2013 teremos
cinco subprefeituras em funcionamento e, em 2014, mais cinco. Assim, poderemos atender a população
através da lógica da descentralização.
Seria a primeira vez a acontecer
isto em Salvador? Já houve tentativa
de implantação de algo neste sentido.
Já tivemos testes anteriores, mas
hoje, com a tecnologia da informação, isto se torna mais viável e acredito que será um marco na gestão
municipal. Vai permitir assistência
maior e mais proximidade com o cidadão.

“Nossa meta
é atingir uma
capacidade de
investimento
de 15% do
orçamento em 4
anos ”
Como o cidadão pode atuar para
fiscalizar o planejamento orçamentário da cidade?
Temos uma ouvidoria que funciona
bem, o Salvador Atende e iremos
construir uma grande plataforma de
atendimento ao cidadão para permitir que as pessoas contatem a prefeitura de várias formas – fisicamente
ou por telefone, web, rede ou blog.
Queremos que as pessoas tenham
como apresentar suas críticas e, a
partir disto, queremos ter um siste-

ma que permita olhar as demandas e
dar respostas efetivas.
O planejamento é a etapa principal
de uma boa gestão. Como os profissionais de Administração podem contribuir neste sentido?
A secretaria de gestão tem uma ligação natural com a Administração.
Cuidamos de locação de recursos,
gestão de pessoas, capacitação,
pagamento da folha, assistências à
saúde – atividades típicas de gestão
e de Administração. O planejamento é uma atividade importante para
que possa dar tudo certo. Acho que
os Administradores podem contribuir muito na Administração pública.
Temos demandas enormes e pouca
massa crítica atuante. Precisamos
de pessoas com a capacitação que a
Administração dá.
Temos inclusive interesse em ter uma
ação mais integrada com o setor acadêmico e com associações como o
CRA-BA, cujo presidente esteve aqui
conversando sobre isto. A secretaria
está reformulando o plano de estágio para que estudantes de nível superior possam vir complementar sua
formação aqui. E está previsto para
este segundo semestre a criação de
um novo plano de cargos, carreira e
vencimentos da gestão municipal.
Uma das propostas é criar a carreira
de gestor público, carreira de especialista em políticas públicas que permitiria um novo campo para o profissional de Administração e outros,
especialmente no campo da gestão,
que é uma lacuna que o município
tem hoje.
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Reflexões
sobre o
momento
atual:
liderança
carismática
Diante do momento em que vivemos acreditamos oportuno revisitar,
mesmo que ligeiramente, alguns conceitos sobre liderança e convidá-los
a, de posse destes, formularem suas
reflexões diante dos problemas que
estamos enfrentando em uma sociedade que não apresenta com clareza
suas políticas de Estado, deixando-se
levar apenas pelas políticas de governo, estas muito sujeitas à liderança de
plantão.
Muitos são os trabalhos, desde o
início do século passado que versam
sobre liderança. É de 1929, momento
de grande crise econômica mundial,
um dos principais e pioneiros trabalhos nesta área. Follett (1929) afirma
que o líder é alguém que pode organizar a experiência do grupo, seja
este grupo uma empresa ou uma
sociedade. Entretanto, para isso, o
líder precisará possuir, ou mesmo ter
desenvolvido a habilidade de organizar as diversas forças que existem no
grupo, colocando-as a serviço de um
propósito comum.

Tânia Maria da Cunha Dias
Mestre em Administração pela UFBA
Diretora da ANGRAD
Conselheira Suplente do C.F.A
Vaner José do Prado
Mestre em Administração
de empresas pela UFRGS

Observa-se aí que Follett já atribuía aos liderados um papel fundamental para o seu desempenho da liderança, tendo em vista que é inevitável que estes se espelhem nos líderes,
podendo inclusive abandonarem suas
convicções para colocarem-se a serviço do líder, obedecendo-os, enquanto
estes forem também obedientes aos
objetivos grupais e perseguirem o
propósito comum da sociedade.
Historicamente tem-se observado
que existem tipos de líderes diferentes e consequentemente o exercício
do poder por parte destes é feito de
maneira diferente. Mas uma coisa é
essencial nas sociedade modernas
para o exercício da liderança, o líder
necessita ter conhecimento, profissionalização e disposição para o
aprendizado constante, o que comumente chamaríamos de liderança de
função. Para Howells (1972), a boa liderança seria aquela capaz de analisar
e compreender as exigências de uma
sociedade de forma ordenada, planejar e executar ações além de comunicar-se com os liderados mantendo-os

motivados de forma a atender as exigências da sociedade.
Muitos pesquisadores, desde
Weber, já estudaram os padrões da
liderança e, dentre eles a liderança
carismática. Segundo Yukl (1997), o
carisma é resultante das percepções
dos seguidores das qualidades e
comportamento do líder diante de
determinadas circunstâncias temporais e espaciais. Essas percepções são
influenciadas pelo contexto da situação de liderança pelas necessidades
individuais e coletivas dos seguidores.
O grau em que um líder possa ser considerado carismático é determinado
pelos seguintes indicadores: confiança entre as partes; similaridades
entre as crenças de líder e liderados;
aceitação total e afeição ao líder pelos
seguidores; obediência espontânea e
“cega”ao líder; envolvimento emocional dos seguidores com uma missão
determinada; alto nível de desempenho e crença dos liderados de que são
capazes de contribuir para o sucesso
da missão.

Esses líderes apresentam-se autoconfiantes nas suas crenças e ideais,
criando a impressão de competência
e eficácia o que faz aumentar consideravelmente a confiança dos seguidores, permitindo a articulação de
objetivos ideológicos que relacionam
a missão do grupo à valores, ideais
e aspirações compartilhados pelos
mesmos, inspirando entusiasmo e estímulo entre os eles. Os lideres carismáticos exercem uma forte influência
sobre a satisfação e a motivação dos
seus seguidores, fazendo parecer
possível mesmo missões que racionalmente sabe-se impossível.
Para Bass (1985), estes líderes
vêm-se como tendo propósito e destino acima das pessoas comuns e,
“semi-deuses”, os seus seguidores
além de confiar e respeitar, também
o idolatram como se fosse um “super-herói” ou “salvador do mundo”. Sua
comunicação é apoiada muito mais
nos apelos emocionais que nos racionais, desenvolvendo uma técnica especializada, fazem uso de parábolas e
imagens neste processo, encantando
o interlocutor e utilizando seu poder
de persuasão.
Contudo, é característica deste
tipo de liderança que as mesmas
“qualidades” que provocam adoração
em uns, os seus seguidores, provocam, também, ódio em outros, naqueles que não o seguem, como pode
ser observado na história com líderes
como Jesus Cristo, Getúlio Vargas,
Perón e bem recentemente com
Hugo Chaves, para não exemplificar
com líderes recente do nosso pais.
Normalmente estes líderes surgem quando existe uma crise, uma
forte insatisfação com o status quo,

ele se apropriam daqueles momento
em que mudanças são requeridas pelo
grupo e oferecem propostas para que
elas ocorram, por vezes sem a devida
estrutura. Estas propostas podem ser
tanto mais vazias e milagrosas tanto
mais sem definições de políticas de
estado, em caso de países ou políticas
institucionais, quando ocorrem em
empresas ou outras instituições estiver a sociedade.
Alguns autores como Conger e Kanungo (1987), propõem que o carisma
é um fenômeno atributivo, com base
em certas características do comportamento do líder, tais como: o extremismo da visão discrepante do status
quo; o nível do risco pessoal que os
levam até a fazerem sacrifícios pessoais elevados; o uso de estratégias não
convencionais para consecução dos
objetivos; capacidade de avaliação de
ameaças e oportunidades, diante de
situações de riscos; comunicação de
autoconfiança; uso do poder pessoal
para influenciar os seguidores.
A liderança carismatica, assim
como a transformacional, foi discutida
por vários autores, dentre eles Burns
(1978) descrevendo-as como um processo no qual lideres e seguidores elevam um ao outro a níveis mais altos de
moralidade e motivação, procurando
elevar o grau de conscientização dos
seguidores usando ideais de valores
morais como liberdade, justiça, paz
e humanidade. Para ele a liderança
é um processo e não um conjunto de
atos determinados e que a liderança
pode ser vista tanto como um processo de microinfluência entre duas
pessoas como um processo de macroinfluência mobilizador de forças,
ativando a motivação e aumentando
o engajamento do seguidor de forma

a provocar mudanças no sistemas sociais e reformar instituições.
Só para reforçar nossas reflexões é
bom que lembremos que as diferentes definições de liderança também
privilegiam a maneira como ela é
exercida se voltada para os processo
ou para as pessoas.
Atualmente os Administradores
preocupam-se, especialmente, em
tentar vias mais flexíveis que facilitem
chegar aos principais objetivos e agilizar o processo decisório. Nos estudos
modernos de Administração aponta-se a coordenação em vez da direção
de pessoas, através da imposição da
autoridade formal, como o principal
desafio para estabelecer o vinculo líder/seguidor de forma eficaz. Essa é a
era do líder que desempenha o papel
de facilitador do percurso que cada
um empreende rumo aos seus objetivos e uma das características comum
é a sensibilidade interpessoal; alguns
autores como Katz (1955) referem-se
a tal habilidade como sendo realmente importante quando se trabalha
com outras pessoas, devendo ser
uma predisposição exercida natural
e continuamente, presente no dia-a-dia do líder.
Dessa forma, as empresas ou sociedades têm que ter bem definidas
suas políticas institucionais e de estado bem definidas e conhecidas por
todos e, o líder deve conhecê-las e
compartilhar delas para desenvolver
seu planejamento e sua política de
governo de forma a não feri-las e sim
de alcançar a consecução destes objetivos.
Dentro destas reflexões podemos
observar que os desafios enfrentados
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no momento atual passar pela falta da definição de uma
política clara de estado. Desde o fim do período conhecido
como a Ditadura Militar a nossa bandeira tremulou pela
busca da democracia e soberania, mas democracia requer
partidos fortes com valores e objetivos bem definidos e
isso nunca tivemos e soberania requer seja definida em
relação ao que.
Para esta definição necessitamos saber onde desejamos chegar?
Quando queremos chegar?
Com que valores queremos chegar?
Só então poderemos exigir que os partidos e seus líderes definam suas políticas de governo informando ao povo
seus liderados como farão, ou seja que estratégias e táticas serão utilizadas, para que se atinja a política de estado.
Assim os liderados podem escolher, votar, nos líderes que considerem capazes de desenvolver um governo
menos personalista para chegar aos fins, reduzindo-se as
rupturas existentes entre as expectativas e as realizações,
dominando as mudanças, sem esquecer que o exercício
da liderança, mesmo num mesmo projeto, ou partido, se
dará de acordo com as características comportamentais,

que não se sabe se são inatas ou uma capacidade adquirida, onde a sensibilidade interpessoal é um componente
indispensável para o seu exercício, pois os líderes são autônomos têm energia para mover-se sozinhos.

Tatiana Carvalho de Oliveira,
Coordenadora do Núcleo de Estudos em
Sustentabilidade Empresarial do CRA-BA

Carlos Almiro de Magalhães Melo,
Doutor em Desenvolvimento Sustentável. MSc em Administração pela
Universidad de Alcalá

Deraldo Antônio Moares da Silva, Mestre
em Desenvolvimento Sustentável pela UnB

Eliana Ataide Queiroz Pondé, Mestre em
Administração Estratégica

As ações dos líderes envolvem uma figura humana ímpar, assim como um fluxo de ações/declarações num contexto espacial e temporal, guiando aqueles que consciente
ou inconscientemente estão envolvidos no processo, dessa forma, suas ações/declarações originam variadas interpretações que estabelecem a base para ações de maior
significado.

Sustentabilidade
Empresarial: Visão
Estratégica

Líderes carismáticos podem desencadear através de
suas ações/declarações percepções múltiplas dos liderados e dos opositores que venham a gerar ações reativas e
mesmo irracionais caso não exista um projeto bem definido de Nação e de Governo.

O termo Sustentabilidade é de origem latina, vem
de Sustentare que significa proteger, conservar, manter em equilíbrio. Desse modo, questões relacionadas
com a sustentabilidade sob o prisma social, ambiental, econômico e administrativo tem sido uma preocupação constante ou foco de atenção de gestores e
governantes.

Voltamos a afirmar que este não é um artigo científico
nem técnico apena um “pré-texto” para que possamos
refletir sobre a necessidade de profissionais capacitados
na gestão pública para que possamos fugir dos problemas
gerados por líderes por vezes não preparados.

O termo Eco Desenvolvimento, surgido nos
anos de 1970 e considerado como precursor do termo
Sustentabilidade, passa a ser, então, politicamente
correto e as questões ambientais passam a fazer parte das agendas dos governos das nações mais ricas
do planeta, bem como das relações internacionais de
forma ampla. A idéia é promover o bem estar de uma
sociedade pelo atendimento de suas necessidades , a
partir da geração de riqueza, associada ao uso consciente dos recursos naturais, de forma solidária com as
gerações futuras (SACHS,1986).
Mas o que se evidencia, a essa altura, é que o
padrão de desenvolvimento econômico das nações,
bem como seus objetivos sociais, estão diretamente
ligados à forma como determinada sociedade utiliza
sua base natural de recursos para fomentar a cadeia
produção-consumo desse povo.
A economia globalizada dos dias de hoje que
busca lucratividade, produtividade e competitividade
em alto grau estimula o maior consumo e produção,
pois as redes de comunicação geram informações e produzem um sistema de crenças e valores – uma cultura
, enfim, que privilegia a maximização da riqueza e evidencia a existência de zonas de inclusão e de exclusão
social, num processo amplo de desigualdade social.
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Bárbara Carole Passos Alves,Professora de
Administração da Faculdade Castro Alves

Neste cenário, a Sustentabilidade Empresarial, entra em cena, ou seja, a gestão lucrativa das
organizações que conjuga, ao longo do tempo, a habilidade de ampliar a atividade econômica, reduzir os
impactos ambientais e contribuir para a melhoria da
qualidade de vida humana simultaneamente (BARATA et al, 2003).
Somente a adoção de um pensamento sistêmico
possibilitará aos gestores uma análise mais pertinente
das novas demandas da sociedade. Seja a motivação
sua sobrevivência, nesse mercado com novos padrões
de consumo, concorrência e trabalho, seja por entender sua parcela de responsabilidade na construção de
uma sociedade mais igual.
Para tanto é imprescindível realizar uma mudança cultural, na qual os critérios de Sustentabilidade fazem parte da filosofia da organização, dos valores dos funcionários, dos processos produtivos e das
negociações.
Os gestores percebem que o momento agora não
permite mais posturas assistencialistas ou ações pontuais, é preciso uma integração estratégica das iniciativas para promover de forma sustentável as políticas
sócio-ambientais norteadoras da organização (SLACK et al, 2002).
Entretanto, vale ressaltar que a sobrevivência das
organizações está intimamente ligada aos padrões de
conduta por ela desenvolvidos, seja na preservação do
meio em que está inserida, seja no cuidado e respeito
aos atores com os quais se relaciona. A Sustentabilidade não deve ser encarada apenas como uma estratégia para que as empresas obtenham uma vantagem
competitiva no mercado e sim como um padrão de
conduta ético a ser seguido.
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Sua Saúde

Outubro Rosa atenta para
prevenção do câncer de mama
Todos os anos a população de vários países do mundo celebra
o Outubro Rosa. O movimento foi criado nos Estados Unidos,
em 1997, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção
e detecção precoce do câncer de mama, segundo tipo mais comum da doença no mundo. O movimento foi batizado de Outubro Rosa em função do laço cor de rosa que simboliza a luta
contra a doença, que tem as mulheres como principais vítimas.
Salvador aderiu ao movimento em 2008 e, desde então, o Elevador Lacerda é iluminado todos os anos.
O câncer de mama pode chegar a 90% de chances de cura se
descoberto em estágio inicial. Por isso, médicos alertam para a
necessidade de exames preventivos periódicos, como o autoexame, ultrassom para mulheres com até 35 anos e mamografia
para aquelas que tiverem a partir de 40.
Hábitos de vida inadequados podem ser grandes contribuidores para o desenvolvimento da doença, como obesidade e
sedentarismo, sendo imprescindível uma dieta saudável e atividade física regular. Mulheres com histórico familiar também
devem ficar atentas. A hereditariedade é responsável por 10 %
dos casos registrados, portanto, aquelas que tiveram parentes
próximos com o tumor devem começar a se cuidar mais cedo.
A mamografia é o mais eficiente método de detecção de
nódulos e possíveis tumores na mama. Em Salvador foram ofertadas 34.417 vagas para realização do procedimento de mamografia bilateral entre os meses de abril, maio e junho deste ano.
Destas, 21.568 foram agendadas, restando 12.849 vagas no sistema, informa a Secretaria Municipal de Saúde.
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Administrador: o que você está esperando para ter acesso
ao melhor da medicina pelo menor preço?

Só a parceria do CRA-BA com a Qualicorp proporciona
acesso aos melhores planos de saúde, com inúmeras
vantagens para você, Administrador.

Com os melhores planos, você irá contar com:
• Os hospitais e clínicas mais conceituadas do País1
• Os mais modernos laboratórios1
• Livre escolha de prestadores médico-hospitalares com reembolso2

Ligue e confira:

0800 799 3003
De segunda a sexta, das 9 às 21h, e aos sábados, das 10 às 16h.

www.economizecomaqualicorp.com.br

Menor preço: em comparação a produtos similares no mercado de planos de saúde individuais (tabela de abril/2013). ¹ De acordo com a disponibilidade da rede médica da operadora escolhida e do plano contratado. ² Conforme condições contratuais.
A disponibilidade e as características desse benefício especial podem variar conforme a operadora escolhida e o plano contratado.
Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. Os preços e a rede estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei no 9.656/98). Condições
contratuais disponíveis para análise. Setembro/2013.
Bradesco Saúde:
ANS nº 005711

Golden Cross:
ANS nº 403911

SulAmérica:

Qualicorp
Adm. de Benefícios:
ANS nº 417173
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