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Atenção!
O CRA-BA solicita a todos os profissionais registrados
que atualizem seu cadastro para facilitar o contato do
Conselho, quando necessário, e o envio da Revista do
Administrador e de material de divulgação de eventos.
A atualização pode ser feita através de envio dos dados
para o e-mail registro@cra-ba.org.br.
É bom lembrar que o registro profissional no Conselho é
obrigatório para o exercício da profissão e pode ser feito
por Administradores e por Tecnólogos da Administração.
Profissionais registrados conferem força ao Conselho e
reforçam sua função de defender a profissão.
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Editorial
Os novos desafios da Gestão Pública
Nesta edição, procuramos abordar parte
do amplo espectro da Administração Pública, área que nos alcança de forma direta. O
CRA-BA passa por importante processo de
reestruturação, em especial na área de TI,
com o objetivo de cumprirmos nossas responsabilidades de modo inovador, compatível com o desejo de minimizarmos nossas
deficiências, senão, eliminá-las.
Todo nosso Sistema CFA/CRAs segue
a mesma trilha, em face da necessidade
de racionalizarmos operações, em vista
da estrutura limitada que nos pressiona, pelas limitações legais. Estamos nos
adaptando com sucesso com investimentos em novos meios de integração e intercomunicação com nossos clientes, razão
de ser do CRA-BA.
Como sabido, o nosso objetivo maior é
servir à sociedade, através dos nossos Administradores, cada vez mais pressionados
pela crise que enfrentamos e que persiste.
Estamos ampliando nossas instalações físicas, contudo, o investimento maior é na capacitação de nosso pessoal efetivo, através

de mini cursos e participações, em visitas
técnicas, de outros CRAs para coletarmos o
prático e o moderno em verdadeira jornada
de benchmarking.
Continuamos propiciando aos colegas
novos grupos de estudo com enorme sucesso. Na área de sustentabilidade logística e
meio ambiente, temos realizado parcerias,
cumprindo os princípios que encapamos e
endossamos, pois, somos signatários do
Pacto Global das Nações Unidas. Pela primeira vez realizamos o Fórum de Gestão Pública com grande presença, bem como mais
um encontro da mulher Administradora.
E em parceria com o SINDAEB - Sindicato
dos Administradores - colocamos à disposição centenas de entidades que propiciam
descontos para os registrados do CRA-BA,
devidamente regularizados.
Enfim, apesar da crise e das nossas
limitações, estamos superando esta fase
com muito trabalho de nossa equipe, sempre dedicada.
As nossas fraternas saudações
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Agenda
XV Fórum Internacional de
Administração – FIA 2017

XXII Congresso Nacional de
Administração – CONAD 2017

25 a 28 de outubro

13 e 14 de outubro

Gramado, RS

Goiânia, GO

Muito se fala sobre a retomada do crescimento
e do desenvolvimento. Mas, por onde passa
esse crescimento? Quais os obstáculos e os
desafios que teremos pela frente no Brasil e
no Mundo? Como a ciência da Administração
pode contribuir? Com o tema “A Retomada
do Desenvolvimento e os Novos Desafios da
Administração”, o evento irá discutir estas e
outras questões.

Com o tema central: “Perspectivas do
Brasil na nova era Global”, o XXII CONAD Congresso Nacional de Administração reunirá
administradores, empreendedores, gestores
públicos, empresários, consultores, profissionais
liberais, professores e acadêmicos, que atuam
em empresas de todos os portes e ramos de
atividades de todo o Brasil.

www.fia2017.com.br

Eventos do interior
As Seccionais e Representações do CRA-BA
espalhadas por 34 municípios baianos seguem
realizados eventos para os registrados em
comemoração ao Dia do Administrador. Confira
cronograma de cursos e palestras:
Curso Consultoria Organizacional e Formação de
Consultores Internos
Prof. Adm Fábio Rocha
15 e 16/9 em Ilhéus
19 e 20/9 em Santo Antônio de Jesus
Curso Responsabilidade Técnica do Administrador
Profa. Adm. Noêmia Carneiro
25 e 26/9 Bom Jesus da Lapa

Palestras
15/9 Ilhéus – Administração, Vida Plena e
Carreira de sucesso, Prof. Adm Fábio Rocha
19 e 20/9 Santo Antônio de Jesus – Gestão de
Pessoas e Coaching, Prof. Adm Fábio Rocha

26/9 Bom Jesus da Lapa - Papel do
Administrador na reconstrução do Brasil.
Profa. Adm. Noêmia Carneiro

9/10 Capim Grosso - Liderança, Administração
e Exigências do Mercado de Trabalho no mundo
contemporâneo, Prof. Adm Fábio Rocha

10/10 Capim Grosso - Administração, Vida Plena
e Carreira de sucesso, Prof. Adm Fábio Rocha
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Acontece em ADM

Fórum Nacional das Mulheres Administradoras
O CFA realiza, nos dias 12 e 13 de
setembro, o I Fórum Nacional das
Mulheres Administradoras. O evento, na sede da autarquia, em Brasília,
tem o objetivo de reunir as Conselheiras Federais e Regionais do Sistema
CFA/CRAs.
A iniciativa partiu da necessidade de discutir o papel da mulher
na sociedade. Para o diretor de
Relações Internacionais e Eventos
do CFA, Adm. André Luis Saoncela
da Costa, é ocupando mais e mais
espaços de relevância no universo

laboral que serão dados passos decisivos para superar as desigualdades que ainda permanecem.
“Nosso objetivo é promover o conhecimento entre os participantes, por
meio de palestras, debates e discussões
sobre o tema: Os desafios da mulher
contemporânea no mundo laboral”,
diz o Conselheiro, lembrando que o
evento transmite e agrega conhecimentos sobre a importância da igualdade para a mulher no mundo laboral
contemporâneo.

Acompanhe as mídias do
CFA: CFATV e Rádio ADM

O CFATV, veículo de comunicação do CFA, oferece conteúdo de qualidade, com publicações inéditas toda semana. Além de vídeos curtos sobre
Administração, o canal também transmite, ao vivo,
eventos promovidos pelo Sistema CFA/CRAs.
O sucesso se repete na Rádio ADM, cujo
conteúdo já foi aproveitado por mais de 800
emissoras espalhadas pelo país. Ambos os canais permite participação do público com comentários e sugestões de pauta.
Para conhecer, basta acessar
《 youtube.com/cfatvoficial 》e《 www.radioadm.org.br》

Premiação reconhece
trabalhos em gestão pública
A edição 2017 do Prêmio Guerreiro Ramos de Gestão
Pública traz muitas novidades. Uma delas é a criação
de mais duas categorias: “Jovem Pesquisador Guerreiro Ramos” e “Inovação na Administração Pública”. A
premiação incluiu, ainda, os mestrandos e doutorandos
como coautores na modalidade “Pesquisador Guerreiro
Ramos”. Além dessas três editorias, os interessados poderão concorrer na categoria “Gestor Público”.
As inscrições já abertas e podem ser feitas até 30 de
setembro no site http://guerreiroramos.org.br. Os requisitos para participar em cada modalidade estão no
edital do Prêmio. Os vencedores serão premiados conforme a modalidade em solenidade a ser realizada pelo
CRA da jurisdição do vencedor.

Acontece em adm

Ouvidoria CFA/CRA-BA
A Ouvidoria do Conselho Federal de Administração
(CFA) é um canal utilizado para fortalecer e ampliar a
comunicação, entre a Autarquia e os profissionais de Administração. Todas as demandas são recebidas por um
profissional, que encaminha aos setores para providências. O telefone da Ouvidoria é 0800-647-4769.
O CRA-BA também possui uma Ouvidoria como
canal de comunicação com os registrados e a sociedade. Seu objetivo principal é contribuir para a melhoria da qualidade de atendimento e prestação de
serviços, e na defesa dos profissionais e empresas
que atuam na área da Administração. Se você tem
uma crítica, sugestão, reclamação, elogios, ou mesmo uma denúncia, encaminhe sua solicitação pelo
e-mail ouvidoria@cra-ba.org.br.

Pesquisa apresenta perfil do Administrador
A sexta edição da Pesquisa Nacional: Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho do Profissional de Administração pode ser acessada no site do
CFA. O estudo traça um perfil socioeconômico e acadêmico dos Administradores e Tecnólogos e seu nível de
aperfeiçoamento profissional.
Além disso, a pesquisa explana o perfil dos coordenadores e professores vinculados aos cursos de Bacharelado em
Administração, como nas edições anteriores. A pesquisa
também traz resultados a respeito das tendências do mercado para a profissão.
A partir desse trabalho as instituições competentes podem
encontrar mudanças e ajustes para melhor formar os estudantes dos cursos de Bacharelado em Administração e Superiores
de Tecnologia em determinada área da Administração.
Faça dowload em《http://www.cfa.org.br/servicos/
publicacoes/Pesquisaperfil2016_v3_web.pdf》
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Administradores Peritos

Empreendedorismo e
inovação

Interessados em atuar como Administradores Peritos
do Tribunal de Justiça da Bahia podem se cadastrar
no site do Tribunal de Justiça da Bahia para participar
do Banco de Peritos no Programa de Apoio a Perícias
Judiciais. O objetivo é proporcionar maior rapidez às
perícias técnicas nos processos judiciais.
Para cadastramento, é necessário acessar o Portal
do TJB <http://www5.tjba.jus.br/index.php>, selecionar a aba Cidadão, Ver Todos, clicar em Peritos e
preencher a solicitação. Os peritos poderão ser nomeados pelos magistrados para atuar em processos
com ou sem assistência judiciária gratuita. A habilitação deve ser escolhida pelo perito durante o preenchimento do formulário do cadastro online.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
(71) 3372-5657 ou pelo e-mail: pericias@tjba.jus.br.

III Fórum da Administradora

Fórum discute avanço feminino

A presença feminina em funções de gestão é cada vez
maior. No CRA-BA, 40% dos registrados são mulheres e
este número tente a aumentar nos próximos anos diante
da quantidade de formandas nas faculdades.

A Escola de Administração Fazendária (ESAF), em
parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Conselho
Regional de Administração da Bahia (CRA-BA), realizará “II Fórum Empreender para Vencer: Ecossistemas de Empreendedorismo e Inovação”. O
evento acontecerá no dia 24 de outubro, no Auditório do Ministério da Fazenda, em Salvador-BA.
Um dos destaques do evento é o lançamento do
Núcleo de Estudos em Ecossistemas de Empreendedorismo e Inovação do CRA-BA. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas por meio do e-mail. Para
isso, basta enviar nome completo e o número do CPF
para inscricoes.esaf.ba@fazenda.gov.br . No dia do
evento, é preciso levar 1kg de alimento não-perecível
que será doado para o Lar de Idosos ACCABEM.

O III Fórum da Administradora, promovido pelo CRA-BA, CFA e SINDAEB em março, trouxe esta e outras
questões. Os principais temas debatidos foram: “A Reinvenção da Carreira da Administradora”, com a consultora
e coach executiva e de carreira, Admª. Marta Berenguer
Castro Luzbel, além do Painel sobre “Os Desafios na Prática de Gestão”, que teve como mediadora a Vice-Diretora
de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração e Superintendente da Faculdade Castro Alves,
Admª. Tânia Maria da Cunha Dias.
Na ocasião, a Administração foi citada como uma área que
pode permitir, por meio da educação, viabilizar a independência financeira das mulheres. Aspectos como flexibilidade de horário, disponibilização de creches pelo poder
público, emprego de senhoras acima de 60 anos, gravidez
não planejada e salários ainda desiguais foram assuntos
tratados de forma reflexiva.

Acontece no cra-ba

MPEs da Bahia ganham novo apoio
As micro e pequenas empresas (MPE) da Bahia ganharam um instrumento de articulação, proposição de políticas públicas e
de pauta de ações para o seu desenvolvimento com a
reestruturação do Fórum Regional Permanente das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
O CRA-BA é parte da iniciativa através da participação de membros de sua diretoria nos comitês
temáticos, que agora são três: Competitividade
& Acesso a Mercado; Investimento & Financiamento e Desburocratização & Compras
Governamentais. O Fórum também passa a
ter somente duas reuniões ordinárias por ano,
concentrando suas atividades.
“As MPEs formam o setor que mais emprega
no estado e criar estratégias para sua sobrevivência e sucesso no mercado é primordial
na luta pelo crescimento econômico da Bahia”
afirma Prof. Adm Roberto Ibrahim, presidente
do CRA-BA, que integra o comitê de Investimento & Financiamento.

Administradores atentos à
responsabilidade técnica

palestras esclarecedoras sobre o exercício do administrador responsável técnico.

Com o tema “Responsabilidade Técnica do Profissional de
Administração”, o Adm. Antonio Caloni abriu o evento falanO Seminário de Responsabilidade Técnica do Adminisdo que os profissionais de Administração estão em evidência
trador, realizado em junho, contou com os palestrantes
por causa do problema econômico do país. A última palesAdm. Antonio Caloni e Prof. Orlando Gomes da Silva, em
tra foi sobre “Licitações, Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos”, do professor Orlando Gomes da Silva, que
tratou da importância da gestão e da fiscalização eficiente,
para o alcance dos melhores resultados da contratação.

A

Administradores presentes ao evento

Os participantes receberam o Manual de Responsabilidade
Técnica do Administrador, contendo informações desde os
tipos de registro, exercício do profissional, penalidades, à
remuneração. O evento contou com doações de alimentos
não perecíveis que foram doados para o Clube das Mães dos
Novos Alagados, Creche dos Erês e Lar Pérola de Cristo.
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Fiscalização: orientação é o caminho
Conscientização e informação são palavras chave para
uma fiscalização que atua de forma preventiva. Essa é
a visão do CRA-BA e muitas ações vêm sendo feitas e
planejadas para que os Administradores, bacharéis e
tecnólogos, possam estar adequadamente orientados
conhecendo o contexto da legislação da sua profissão.

Em relação as ações corretivas atuais, o diretor destaca duas Resoluções do CFA que ajudam no aumento
da arrecadação e na atualização de cadastro. A primeira
criou o Programa de Recuperação de Crédito e a segunda
desobriga do pagamento de serviços devidos aos CRAs,
profissionais de comprovada hipossuficiência financeira.

Além de um grande investimento em informatização
como forma de ampliação do atendimento e facilitação
dos serviços para capital e interior, em breve os registrados terão atendimento presencial no CRA-BA em
espaço melhorado, com novo arranjo físico, sistema de
triagem e marcação do atendimento com senhas.

Dados de fiscalização - Em 2017 a Fiscalização do
CRA-BA intensificou orientação junto às comissões
de licitações dos municípios baianos. Foram enviando
417 ofícios orientativos aos novos gestores e fiscalizadas 20 denúncias de editais de licitação e 4 editais
de concursos públicos. “In loco”, foram realizadas 40
visita das comissões de licitação e 6 de Inspetorias Regionais do Tribunal de Contas dos Municípios.

O trabalho de conscientização profissional é outra
estratégia importante. “No interior, temos promovido
encontros com os nossos delegados e representantes,
como forma de esclarecer questões que possam melhorar a nossa atividade nas suas regiões”, explica Ronaldo, acrescentando a realização de capacitações para
os responsáveis técnicos.

Esse trabalho resultou em crescimento de registro de
novas empresas na ordem de 298% em relação ao mesmo período de 2016. Além disso, visitou presencialmente
mais de 30 municípios fiscalizando atividades nas áreas da
Administração nos mais diversos segmentos.
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Novos convênios
Sempre com o intuito de melhorar o trabalho em prol da defesa da profissão de Administrador, o CRA-BA fechou dois convênios
importantes em 2017. O primeiro, assinado
em junho com a Junta Comercial da Bahia
(JUCEB), permitirá que o Conselho tenha
informações precisas sobre as empresas
baianas que surgem a cada dia, já que todo o
processo de abertura passa pela JUCEB.

Assinatura convenio JUCEB

O outro, fechado com o Instituto Euvaldo Lodi ( IEL), estabelece que registrados no CRA-BA têm desconto na
através do IEL/BA – 20% na taxa administrativa de estágio e outros percentuais para recrutamento de profissões,
capacitação e outros serviços.

Núcleos de Estudo

Três novos Núcleos de Estudo foram criados em
2017. Os temas são Administração Hospitalar, Empreendedorismo e Inovação, e Governança Pública.
Com estes, agora são nove Núcleos para discutir
inovações, promover debates sobre problemáticas
organizacionais, incentivar a atualização e a produção de artigos de temáticas diversas – Empresas
Familiares, Administração Financeira, Gestão das
Organizações, Gestão de Pessoas, Sustentabilidade,
Logística e Gestão Universitária.

“Este ano participamos, em março, da Plataforma do Conhecimento do CFA com o TGA – Gestão
das Organizações”, reforça a diretora de Formação
Profissional, Maria das Graças Pitiá. O projeto
Plataforma do Conhecimento consiste em exposições ao vivo em formato de videoconferência que
podem ser acessados gratuitamente pelo Youtube
- 《 youtube.com/pconhecimento》.
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Dia do Administrador
traz debate sobre
sustentabilidade
do planeta
O aniversário da profissão de Administrador ganha comemoração do CRA-BA, no dia 12 de setembro, com uma palestra do conferencista Nelton Friedrich sobre a urgência da
atenção com a sustentabilidade do planeta. O evento, que
acontece anualmente, é realizado em parceria com o Conselho Federal de Administração, com o Sindicato dos Administradores e com a Federação Nacional dos Administradores.
“Consideramos que o assunto é altamente relevante para
nós, Administradores, pois engloba um novo padrão de gestão, produção e consumo das pessoas”, disse o presidente do
CRA-BA, Prof. Adm Roberto Ibrahim. “Só assim poderemos
causar um impacto real e conter as mudanças climáticas e o
aquecimento global”.
Friedrich vem atuando na implementação da Agenda 2030:
Transformando nosso Mundo, com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e metas de redução das emissões dos
gases de efeito estufa. Para ele, esse acordo, assinado em
2015, entre 195 países filiados à ONU, é um caminho que o
Brasil deveria estar avançando na frente como grande protagonista nas negociações globais nos últimos tempos.
Conferencista Nelton Friedrich

Durante a Conferência das Nações Unidas (COP21) que
levou à Agenda, o Brasil assumiu metas ousadas. “Até
2025, reduzir em 37% suas emissões de gases de efeitos
estufa, e em 43% até 2030. Vale lembrar que as principais
causas de nossas emissões são: o uso da terra (como desmatamentos, queimadas, tendo o Brasil assumido desmatamento zero na Amazônia até 2030), com 34%; as energias
não renováveis, 30%; a agropecuária, 26%; e as indústrias,
com 9%”, diz Friedrich.
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O alcance dessas metas é devagar e depende da
vontade de gestão de cada região brasileira. “Nosso
municípios têm que se comprometer com os compromissos assumidos globalmente, porque creio
que são os locais que vão fazer o global”, analisa. A
questão atual é como conseguir este comprometimento tão necessário.

Ações estratégicas

ação, teremos proatividade na transformadora
Agenda 2030”, acredita ele.
Neste cenário, a responsabilidade dos gestores públicos e privados é muito importante para que o Brasil
seja um exemplo em tecer relações econômicas com
valor agregado de baixo impacto ambiental. “Nossos
negócios deverão ser a base do ganha-ganha: ganha o
planeta, ganha o consumidor, ganha as futuras gerações”, finaliza.

Ele destaca que o primeiro passo é gerar
debates sobre o significado da Agenda 2030
para todos, em especial para nossos negócios
e nossas vidas. Iniciativas bem sucedidas já
atestam sustentabilidade e trazem o futuro
para mais perto, como programas de destinação adequada de resíduos, biogás, geração
distribuída e autogeração de energia, uso e
reuso de água, recuperação de nascentes, entre muitas outras.
Outro passo é construir um Pacto Ético Mínimo Governos-Empresas-Sociedade, de forma
articulada, propositiva e dinâmica, contendo
etapas para atingimento das metas. “Assim, se
agirmos com envolvimento das forças locais e
regionais, com responsabilidade compartilhada,
com sensibilização de corações e mentes para a

5Ps
Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria – estas são as áreas
cruciais relacionados aos 17 objetivos e as metas estabelecidas na COP 21
que estimularão ações para os próximos anos.
Para conhecer os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável navegue pelo link:
<http://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>
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Gestão pública:
o Brasil precisa avançar
Em 2016, a GfK Verein, uma ONG alemã,
divulgou uma pesquisa que mediu a reputação
de diferentes profissões no mundo em 27 países
chegando a seguinte conclusão: o brasileiro é o
povo que menos confia em seus políticos entre
as grandes economias do mundo – apenas 6% de
confiança. Os prefeitos teriam também no Brasil
sua classificação mais baixa, com apenas 10% de
confiança dos entrevistados.
O cenário atual continua desanimador no quesito credibilidade, mas já é possível apontar que
os líderes públicos estão começando a entender
a importância de uma administração eficiente
e com resultados concretos para a população. A
presença maciça de autoridades das esferas municipal, estadual e federal no I Fórum de Gestão

Pública, realizado pelo CRA-BA, demonstra abertura para discussões relevantes como transparência, ética e controle de gastos.
“O encontro tem como proposta contribuir
para a boa gestão pública, com ferramentas administrativas úteis num contexto de
transformação com planejamento, eficiência e conhecimento”, disse o presidente do
CRA-BA, Roberto Ibrahim, na abertura do
evento, cuja realização foi em parceria com
o Conselho Federal de Administração (CFA),
a Federação Nacional dos Administradores
(FENAD) e o Sindicato dos Administradores
do Estado da Bahia (SINDAEB). Palestras e
painéis fizeram parte da programação, dividida entre os dias 17 e 18 de agosto.
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Mesa de Abertura

“O encontro tem como proposta contribuir para
a boa gestão pública, com ferramentas administrativas úteis num contexto de transformação
com planejamento, eficiência e conhecimento”,
Roberto Ibrahim
Com uso das ferramentas básicas da gestão empresarial, é
possível governar com seriedade e transparência e promover
o desenvolvimento sem maltratar o dinheiro dos contribuintes. Projetos de investimentos bem estruturados e um bom
Plano de Negócios, podem garantir aos municípios acesso
ao crédito de instituições financeiras, conforme informações
passadas no painel “Apoio aos Programas Municipais de Desenvolvimento das Cidades”, que contou com representantes
do Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste .
Com o tema “Desafios de ser Prefeito”, José Henrique Silva Tigre, prefeito de Belo Campo, cidade do
centro-sul baiano, falou de dificuldades enfrentadas
pelos gestores públicos, com destaque para os problemas de estruturação de despesas com pessoal.
E exemplificou a importância da gestão eficiente.
“Quando assumi a prefeitura, estava com quase 62%

acima do índice permitido de pessoal, sendo que o máximo é 50%. Com ajuda de um Administrador fiz uma reavaliação da situação com enxugamento do quadro para
garantir recursos para a cidade ”.
O palestrante também abordou a destinação de recursos.
“É inadmissível que a maior parte da receita líquida fique com a
União. Só vai haver justiça social com a redistribuição tributária
e financeira deste país. A União detém cerca de 57% de todos os
impostos arrecadados, o estado 25% e apenas 18% ficam para
os municípios”, desabafou o prefeito José Henrique.
Ética e transparência - O último painel teve como eixo temático a “Administração de Cidades: transparência e controles
na gestão pública”, ministrado pelo Adm. Fábio Rocha e o
Adm. João Marcelo Barreto.
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Fábio Rocha apresentou o peso e significado que o
tema gestão pública possui em todo o mundo, onde é
necessário um novo conceito de gestão de cidade, partindo da ideia de que o desenvolvimento vai muito além
da questão econômica.
“A gestão envolve todo conceito de rede, de alianças com
a sociedade civil, com o cidadão, com o empresariado, passando inclusive, mensagens ligadas à questão que o povo
precisa acreditar no projeto e que o prefeito tenha aproximação real com o cidadão”, recomendou.
Já João Marcelo Barreto levou para o conhecimento
do público uma pesquisa sobre Controladoria como ferramenta gerencial, buscando observar a contribuição do
órgão à governança pública. “O funcionamento das controladorias nos municípios estudados ainda está muito incipiente e os governantes precisam valorizar mais a atuação deste
órgão, não só para atender a legislação específica, mas para

prestar contas à comunidade das ações realizadas com os
recursos públicos”, desabafa.
Para finalizar o I Fórum de Gestão Pública do
CRA-BA, os participantes contaram com a palestra
“Compliance e Accountability como Práticas para o
Fortalecimento da Transparência e do Acesso à informação na Administração Pública”, de Silvio Luis Zago,
com mediação do Adm. José Augusto Rios.
“Agir com ética e dentro de normas e leis é a essência do compliance”, diz Silvio Zago, ao discorrer sobre
leis que cercam o tema. O palestrante complementa:
“compliance e accountability, são conceitos que devem
embasar a boa governança. Junto ao programa, devem
estar em evidência numa corporação ou entidade pública o gerenciamento de riscos, os controles internos e um
eficiente departamento jurídico”, aconselhou.

Índice avalia gestão das cidades
Durante o evento, foi apresentando ao público o Índice CFA de Governança Municipal – IGM-CFA, pela Diretora Administrativa e Financeira do
CRA-BA, Adm. Maria Isabel Vitória de Carvalho.
O indicador condensa as informações de diversas
variáveis como educação, saúde, gestão, transparência, planejamento urbano, habitação, vulnerabilidade social, entre outros, com o objetivo de
avaliar a qualidade da gestão das cidades.
O índice permitirá que o Sistema CFA/CRAs atue
como um importante defensor da qualidade da gestão e da valorização dos profissionais de Administração, pois trata-se de um indicador que servirá para
promover melhorias e ajustes na gestão dos municípios, sendo um insumo indispensável para os prefeitos recém-eleitos na elaboração políticas públicas.
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Prof. Adm Roberto Ibrahim (CRA-BA 4.324)

Professor da UCSAL, especialista em Logística e Gestão
da Produção

Terceirização – Um foco gerencial
e sua importância atual para os
Administradores
Vivemos hoje num mundo em completa transformação, violentas e rápidas.
A velocidade com que as coisas acontecem exige do Administrador qualidades
super-humanas. Porque terceirização?
O tema tem estado em evidência no
meio empresarial, acadêmico, jurídico e
sindical, e se constitui em uma eficiente prática organizacional em busca da
especialização e racionalização dos recursos, quer em empresas públicas ou
privadas.
A prática de comprar externamente
produtos e serviços necessários ao processo produtivo vem ganhando espaço
em áreas tradicionalmente executadas
por funcionários/colaboradores com recursos da própria empresa. O cerne da
discussão, entretanto, perpassa a maneira de como as empresas entendem

e efetivam a Terceirização, mormente
no tocante aos aspectos de interação
entre elas e seus fornecedores, no que
concerne ao estabelecimento de um relacionamento de “parceria”, e das atitudes destes para com os trabalhadores
envolvidos no processo.
No Brasil, as diretrizes de política industrial, historicamente direcionadas para o fechamento da
economia e da concorrência internacional, favoreceram enormemente o processo de verticalização de
seu parque industrial. Fortemente
amparadas por subvenções de Governo, por reservas de mercado e
pela fraca concorrência, as empresas brasileiras se descuidaram em
acompanhar os padrões internacionais de qualidade e produtividade e

em modernizar seus processos de
produção e de gestão.
Hoje, fatores como o agravamento
do quadro recessivo, atrelado ao emergente ambiente de globalização da
economia, impulsionado pela política
de redução de tarifas implementadas
a partir de 1990 e, por conseguinte, a
progressiva abertura de mercado à
competição internacional, tem forçado
as empresas a repensarem suas estruturas organizacionais e suas estratégias
de negócios, numa busca enérgica da
redução de custos e da maior competitividade de seus produtos.
Conceitos até então pouco evidenciados, como inovação, qualidade, produtividade, racionalização de custos,
direitos do consumidor e meio ambiente, são agora extremamente necessá-
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rios à sobrevivência e modernidade
das indústrias nacionais, em grande
parte ultrapassadas tecnologicamente.
Nesta perspectiva, a Terceirização ganha importância num
momento em que as empresas
precisam racionalizar recursos,
redefinir suas operações e funcionar com estruturas mais enxutas
e flexíveis. Surge, então, a Terceirização, como um dos instrumentos de auxílio à a necessária
reestruturação organizacional,
ao incremento da produtividade
e competitividade e à busca da
identidade e comprometimento
com a vocação da empresa.
A grande tendência no meio
empresarial é buscar a excelência
naquilo que a empresa sabe fazer
de melhor, no que lhe é mais estratégico. É concentrar todos os
seus esforços no aprimoramento
e desenvolvimento do seu produto final. A horizontalização da
estrutura produtiva, portanto, é
condição necessária. Por esta premissa, montar e manter estruturas
próprias para atender atividades
não diretamente relacionadas
com o objetivo principal da empresa, mormente as chamadas
atividade de apoio, e arcar com

todos os custos patrimoniais a elas
inerentes, mostra-se hoje técnica e economicamente inviável.
São atividades passíveis de serem
transferidas para terceiros.
Neste processo de transferência, a atividade meio da empresas
contratante constitui atividade
fim da empresa contratada, presumivelmente mais especializada,
possuidora de melhor know-how
e qualificação técnica para atender
e buscar continuamente o aprimoramento dos produtos que fornece.
No entanto, implementar eficientemente tal transferência requer o
estabelecimento de uma relação
interativa entre compradores e
vendedores ou fornecedores. Isto
porque uma empresa que compra
parte dos serviços e produtos que
se incorporam aos seu produto
final, depende da qualidade dos
mesmos e evidentemente dos subcontratantes que os fornecem.
Especialização,qualidade,
economia de escala, redução de
custos, apenas serão devidamente
alcançados se a empresa interagir
com seus fornecedores em investimentos compartilhados, seja
em transferência de know-how,
programas de treinamento, conhecimentos gerenciais, controle

de qualidade, aprimoramento
tecnológico, entre outros.
No Brasil, algumas poucas
empresas estão abertas a práticas
gerenciais mais modernas. Todavia, para grande maioria, isto implica inevitavelmente mudanças
radicais na mentalidade e cultura
empresarial. Algumas empresas,
entretanto, já estão absorvendo
este novo sentido de parceria, através da celebração de contratos de
fornecimento com garantida de
qualidade, do aperfeiçoamento em
conjunto de produtos ou serviços,
da transferência de conhecimentos, etc.
Em meio as dificuldades financeiras, muitas empresas vêem a
Terceirização como a maneira mais
rápida e eficaz de reduzir custos
fixos através, apenas, do enxugamento do seu quadro de pessoal.
De outro lado, o imediatismo
destas decisões, sem a observância dos parâmetros que permeiam os padrões de qualidade
e garantia de fornecimento e as
exigibilidades técnicas, econômicas e jurídicas que norteiam
os contratos, a esperada redução de custos, pode transforma-se em elevados prejuízos,
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seja quanto à conformidade do
produto ou serviço comprado,
seja quanto a questões jurídico/
trabalhista e sindicais.
A polêmica jurídica se baseia nos
casos em que há pura intermediação de mão de obra e desrespeito
aos direitos trabalhistas dos empregados envolvidos. A adequada
Terceirização pressupõe que as
empresas prestadoras de serviço,
desenvolvam atividades lícitas,
sejam economicamente independentes dos seus contratantes e
responsáveis pela contratação,
gerenciamento, remuneração e
pelos demais encargos trabalhistas dos seus empregados.
Esta posição de juristas e doutrinadores se apoia no enunciado da
Súmula 256/86 do Tribunal Superior
do Trabalho. A segunda corrente,
mais inovadora, de cunho neoliberal e propulsora dos atuais debates
sobre a proposta de flexibilização
da legislação trabalhista, argumenta
que a Justiça do Trabalho não pode
permanecer inócua à realidade dos
fatos econômicos e sociais do país,
que têm provocado o surgimento
de novas formas de contratação e
de relações de trabalho.
Notadamente, as reivindicações sindicais têm legitimidade, à

medida que a Terceirização é praticada simplesmente como forma de
intermediação de mão de obra. As
maiores contestações se baseiam
no fato de que o trabalhador do
terceiro, normalmente sem representatividade sindical, embora
exercendo as mesmas atividades,
não absorve as conquistas trabalhistas e salariais do trabalhador da
empresa contratante.
Todavia, não necessariamente um processo de Terceirização
implica em demissões, uma vez
que, na reestruturação do seu
quadro, uma empresa pode se
valer de outros mecanismos para
o aproveitamento de seu pessoal,
estabelecendo políticas internas
de realocação, incentivo a aposentadoria, incentivo a à demissão
voluntaria, estímulo à criação de
empresas fornecedoras, reaproveitamento de pessoal nas empresas contratadas, entre outras. O
desemprego tem sua causa maior
num ambiente de retração econômica e empresas “inchadas”.
A grande estratégia, porém, é
que na decisão de Terceirização a
empresa informe, avalie, discuta e
negocie com todos os participantes
do processo, incluindo aí, as bases
sindicais. Neste ponto, a flexibilida-
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de nas negociações, na busca dos
fatores que contrabalancem os interesses dos empresários e dos trabalhadores, é prática fundamental
ao abrandamento dos impasses
sindicais, sociais e até mesmos jurídicos, consequentes de um processo de Terceirização.
Terceirização é, essencialmente, um processo de gestão
participativa que requer mudanças na cultura , na mentalidade
e no comportamento das partes
envolvidas para o alcance dos
objetivos propostos. A velha
máxima do querer levar vantagem em tudo deve ser substituída por um equilíbrio consensual
entre responsabilidade e ganhos nas relações contratantes/
fornecedores.
Os contratos coletivos de
trabalho se constituem, atualmente, na mais poderosa ferramenta para superação dos
problemas ora enfrentados,
sem qualquer conotação ideológica, para valorização constante do trabalho, do trabalhador e
da própria sustentabilidade da
empresa. Esta é a nossa contribuição como Administradores
responsáveis pelo processo.
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Adm. Sandro Coelho Moreira Pinto (CRA-BA 16.387)

MBA em Gestão de Pessoas. Mestre em Administração,
Doutor e Pós Doutorando em Educação.

Administração sem fronteiras
A Teoria Geral da Administração
- TGA, que é estudada em faculdades e universidades brasileiras
é basicamente de origem estadunidense, há pouco acesso a obras e
conhecimento sobre a gestão em
países com traços culturais até mais
assemelhados aos brasileiros e com
os quais há muito para aprender.
Diante desse cenário, o desafio estabelecido pelo Núcleo de Estudos da
TGA – NETGA/CRA-BA, desde 2015,
foi estudar a TGA de diferentes países, conhecer as suas peculiaridades e
a partir desses estudos, dispor de novas ferramentas a serem utilizadas,
com as devidas adaptações.
As culturas selecionadas para a etapa 2015 do projeto foram: Alemanha;
China; Cuba; Índia; Japão e; México.
Após apresentar seminários, em diversas faculdades, o NETGA/CRA-BA
publicou esse trabalho na forma do
livro Administração sem Fronteiras:
volume 1, que foi lançado durante a
Bienal do Livro de São Paulo, em 2016.

Já para a etapa 2016, as culturas
selecionadas foram: Angola; Cuba;
Espanha; França; Guiné-Bissau;
Japão; Rússia e; Suécia. Novamente
após apresentar seminários em faculdades do estado da Bahia, o NETGA/CRA-BA publicou o trabalho na
forma do seu segundo livro, Administração sem Fronteiras: volume 2,
lançado em 2017.
Durante o ano de 2016, esse trabalho foi reconhecido com realização
de uma edição da Plataforma do
Conhecimento, através do Conselho
Federal de Administração. Na oportunidade, membros do NETGA/CRA-BA
apresentaram o trabalho em nível nacional, quando dissertaram acerca dos
conhecimentos adquiridos sobre a
administração dos países estudados.
O objetivo geral do presente artigo é apresentar conteúdos oriundos
do trabalho de pesquisa do programa Administração sem Fronteiras.
Já os objetivos específicos centramse em apresentar conteúdo sobre

a gestão das culturas selecionadas
para as etapas 2015 e 2016, além de
apresentar a seleção de temas e culturas para a etapa 2017.
Administração na Alemanha
A Adm. Josefa Stela Fonseca ensina que o sistema de administração
participativa considerado o mais
avançado da sociedade capitalista
é o sistema alemão de co-gestão. O
sistema consiste na união de trabalhadores, empregadores e sindicatos para a identificação de soluções
para as questões administrativas e
de pessoal, de empresas públicas e
privadas, com o objetivo de garantir
a adoção das medidas ideais que resultem em benefícios para todos os
envolvidos e para o país.
Administração em Angola
O Adm. Robson Vieira dos Santos
e o Adm. Marcelo Dias de Santiago
explicam que a prioridade dessa bela
nação africana está em atrair investimentos privados, melhorando o
ambiente de negócios, reduzindo
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a burocracia, facilitando a incorporação de companhias, fortalecendo o
princípio da legalidade, melhorando
a infraestrutura e o capital humano,
além de promover um programa
de ajuda à população mais carente.
Com a mudança política recentemente ocorrida, as esperanças angolanas estão renovadas.
Administração na China
O Adm.Wiliam Reimão Pinto
apresenta o guanxi, que é uma
prática cultural do mundo corporativo chinês, relativa à construção de
laços entre indivíduos para comungar objetivos comuns. Essa cultura
assume a ideia de ganhos mútuos,
esses vínculos abrangem redes de
famílias, comunidades e organizações. O guanxi baseia-se na ética,
firmando obrigações morais. Como
exemplo desse comprimisso, o Tiens
Group, gigante do setor farmacêutico e de nutrição, levou seus 6.400
empregados para passar férias na
luxuosa Riviera Francesa, tendo alugado 4.700 quartos em 140 hotéis.
Administração em Cuba
O Adm. Charles Bulhões e a convidada Ívia Santana relatam que
com a abertura do mercado, surgiu
o cuentapropismo. Movimento de
profissionais autônomos, que trabalham de forma independente do
Estado e funcionam como dinamizadores da diversificação e ampliação
dos serviços, avanço das tecnologias, surgimento de novos postos
de trabalho, incorporação de novos
processos produtivos e incentivo ao
mercado consumidor interno. A existência de empresas privadas em
um modelo socialista traça uma nova
roupagem do antigo sistema.
Administração na Espanha

O Adm. Marcelo Dias de Santiago
e o Adm. Robson Vieira dos Santos
destacam a força do modelo cooperativo nesse país da Europa ocidental. O maior exemplo do modelo
é o Complexo de Cooperativas de
Mondragón, a maior cooperativa
de trabalhadores do planeta, que
reúne 120 operações entre indústrias, crédito, consumo, agricultura,
pesquisa, consultoria e educação.
Tendo se tornado um dos maiores
grupos econômicos do país. Seu
modelo de gestão é descentralizado, valoriza o trabalho em equipe
alinhado à inovação e à competitividade, como foco nos valores.
Administração na França
O Adm. Sandro C. M. Pinto, o Adm.
Luciano Conceição e o convidado
Francisco Salles Marques destacam
na gestão da terra de Henri Fayol, o
Tableau de Bord. Ferramenta fundamental para o processo de gestão
do desempenho por envolver as perspectivas financeira, dos processos internos, dos clientes e do aprendizado
e crescimento, exatamente como no
Balanced Scorecard. É preciso que os
painéis sejam metodicamente projetados, pois medem todas as formas
de desempenho e orientam as decisões seguintes. O Tableau de Bord
oferta três sistemas, retrospectivo,
prospectivo e integrado.
Administração em Guiné-Bissau
O Adm. Augusto Cardoso, natural desse belo lugar, e o Adm. Alexandre Silva mostram que esse país
representa um grande manancial de
pesquisa na área da administração.
Apresenta avançado sistema de
gestão ambiental no arquipélago
de Bijagós, um sítio megabiodiverso, que abriga espécies endêmicas
ameaçadas de extinção em nível
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global, o que levou a UNESCO a
classificar a área como Reserva
Ecológica da Biosfera. Ademais, relatam que o país está integrado à
UEMOA (União Econômica e Monetária da África Ocidental), bloco
econômico que agrupa milhões de
consumidores e possui como moeda o Franco CFA, comum a diversos
países do continente.
Administração na Índia
O Adm. Marcelo Dias de Santiago
destaca que a administração indiana aborda fortemente o mercado
de base da pirâmide, conforme orientação de C. K. Prahalad. Grandes
empresas, nacionais e estrangeiras,
traçam estratégias para atender
as demandas do público de baixa
renda. Por exemplo, a subsidiária
local da Unilever reposicionou o
sabonete Lifebuoy, aprimorando a
sua fórmula, focando na saúde da
família e até criando uma ONG para
divulgar a importância de lavar as
mãos, minimizando assim as mortes
por diarreia no país e fazendo do seu
produto um grande sucesso.
Administração no Japão
O Adm. Luciano Conceição, o
Adm. Caíque Sousa e o convidado
Francisco Salles Marques descrevem
a influência do Bushido no comportamento de executivos em empresas
públicas e privadas. Bushido é o código de ética dos Samurais, que por
milênios foi transmitido oralmente
de geração a geração, seus princípios
devem ser seguidos tanto no campo
de batalha como fora dele e trazem
implícitos conceitos que colaboram
na orientação das condutas contemporâneas. Além de trazer à tona o
nome de Konosuke Matsushita, empresário e teórico de riquíssima obra.
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Administração no México
O Adm. Sandro C. M. Pinto explica
que a partir dos princípios do sistema
processualista foi desenvolvida a ferramenta chave da solução mexicana, o
Contrato Coletivo de Trabalho. Esse instrumento legal permite a contratação
de grupos de trabalhadores com cláusulas específicas, o que se assemelha
às Convenções Coletivas de Trabalho
brasileiras, no entanto, sem que sejam
comuns, sequer a um mercado local,
sendo assinados dentro das possibilidades de cada empresa, não tornando
essas negociações ferramenta para
alavancagem política de seus líderes.
Administração na Rússia
O Adm. Wiliam Reimão Pinto apresenta o Blat, um valor cultural russo
de práticas informais que envolbem
favores entre pessoas e/ou empresas. Perante uma burocracia rígida e
uma sociedade hierarquizada, com
limitada mobilidade, surge uma alternativa centrada no compromisso
moral dos indivíduos. Os russos sofreram guerras, fomes, depurações,
autocracias e incertezas e, muitas
vezes, a única chance de sobrevivência era o comprometimento com o
outro. Apesar de, por vezes, ser associado à corrupção, o Blat reflete
flexibilidade e confiança mútua, envolvendo pessoas e empresas.
Administração na Suécia
O Adm. Alexandre Franco Aranha
destaca a função do Ombudsman.
No Século XVI era um funcionário
real, que exercia o controle das ações
administrativas dos juízes. A partir
de 1809, passou a ser de um delegado parlamentar com a finalidade
de controlar ações administrativas
no país. Hoje o Ombudsman tem

autonomia para verificar quaisquer
irregularidades ou abusos administrativos, seja por processo ou por provocação de qualquer cidadão sueco,
cabe-lhe controlar e fiscalizar as atividades administrativas do Estado,
envolvendo assuntos sociais, legais,
a polícia, as atividades dos tribunais
e principalmente, dos órgãos fiscalizadores das forças armadas.
Atividades da terceira etapa
Para a terceira etapa do programa, em 2017, alguns ajustes foram
aprovados em reunião do NETGA/
CRA-BA e já foram implementados. Os países escolhidos para estudo deverão ser, exclusivamente
sulamericanos, afora o Brasil, tema
guardado para um desafio maior.
Além disso, os pesquisadores/autores devem escolher uma área específica da administração, para que
o resultado do trabalho obtenha
maior profundidade nessa área.
Dessa maneira, os estudos eleitos envolvem: Argentina, a gestão
pública está sendo estudada pelo
Adm. Jorge Geraldo Rosário; Bolívia,
a gestão cultural está sendo pesquisada pelos Adms. Augusto Cardoso e Alexandre Silva; Chile, a sustentabilidade é o tema dos Adms.
Sandro C. M. Pinto e Luciano Conceição, com o convidado Francisco
Salles Marques; Colômbia, a gestão
de pessoas está no foco dos Adms.
Elisângela Julião e Marcelo Dias de
Santiago; Peru, a gestão universitária está a cargo do Adm. Wiliam
Reimão Pinto; Uruguai, a logística é
o campo de estudo dos Adms. Cláudio Lordello, Marcelo Dias de Santiago e Robson Vieira dos Santos,
além da sustentabilidade, a cargo
da Adm. Marília Barreto e do convidado Marcos Hide.

Conclusões
Diante do exposto, torna-se
claro que há muito conteúdo
a ser aprendido com a administração praticada em outras
culturas. As ferramentas da
administração originárias dos
Estados Unidos da América
seguem sendo muito úteis, mas
não representam a totalidade
das práticas administrativas de
boa qualidade e que merece ser
estudada.
A monocromática opção
existente limita a visão dos
administradores e bloqueia o
acesso a ferramentas inteligentes, desenvolvidas para atender
demandas de realidades mais
assemelhadas às brasileiras,
pois há outros tantos matizes
que são trabalhados e desenvolvidos com esmero e afinco.
Ainda que a maior fatia
do PIB global esteja em culturas como a estadunidense,
a grande maior parte da população do planeta vive em
condições
socioeconômicas
bastante diferentes, o que gera
demandas bastante diversas,
mas há pouco intercâmbio
das informações geradas nessas culturas, pois o cenário do
aprendizado da ciência da administração é dominado por
uma cultura apenas.
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