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Profissionais registrados conferem força ao Conselho e
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EDITORIAL

CRA-BA – 50 anos

Estamos comemorando neste mês de setembro, mais
precisamente dia 13, o cinquentenário de criação do Conselho Regional de Administração da Bahia – originalmente agregando os Conselhos de Administração de Sergipe e
Alagoas que, posteriormente, se tornaram independentes.
Neste ano de 2018, a fiscalização do exercício da profissão e eventos importantes consolidaram o nosso CRA-BA,
como um dos mais representativos do Sistema CFA/CRAs.
Sem dúvida, a ampliação das nossas instalações físicas
com incorporação de nova sala no 4º pavimento destinado
à Diretoria e à área de Fiscalização, agora desmembrada
da área de Cadastro e Registro, prepara o nosso Conselho,
para implantação de novas e modernas Tecnologias de Informação, racionalizando e desburocratizando as atuais
sistemáticas de atendimento e encaminhamento de processos com redução significativa, em tempo e economia de
recursos materiais.
Como segundo evento que marcou a história de nossa profissão e na Bahia, o nosso apoio e empenho na
criação da Academia Baiana de Ciência da Administração (ACADM). São quarenta cadeiras com titulares que
representam exponencialmente os Administradores que
mais incorporaram, influenciaram e valorizaram a nossa
profissão ao longo da nossa pré-história (caso Guerreiro
Ramos) como após promulgação da Lei nº 4769 que a regulamentou (caso Belmiro Siqueira). Por decisão unânime da Assembleia Geral de fundação da Academia, vinte
e quatro cadeiras foram ocupadas por membros devi-

damente selecionados por uma Comissão Especial, tendo como Presidente de Honra o Professor Doutor João
Eurico Matta: Um sonho que se realiza. A instalação da
Academia está sendo programada para início de outubro
deste ano, quando serão definidos sua diretoria e procedimentos de seu funcionamento. A ACADM dará uma
importante contribuição à Ciência da Administração.
Em parceria com o Sindicato dos Administradores do
Estado da Bahia (SINDAEB), ampliamos em muito o número dos convênios com Entidades Públicas e Privadas,
no sentido de propiciar vantagens aos nossos profissionais registrados. Já estamos disponibilizando, através de
convênio CRA-RJ a “Universidade Corporativa do Administrador”, com mais de 250 cursos “on-line” devidamente
certificados pelo Conselho Federal. Com o CDL, implantamos a Certificadora Digital Nacional para todos os Administradores e Empresas da nossa área com custos mais
competitivos.
Administradores mais capacitados, éticos, honestos e
eficientes representam o “retorno” a quem nós devemos
servir: a nossa Sociedade.
Empresas bem administradas geram valor para todos,
através da oferta de empregos e incremento de impostos
disponíveis, para investimentos governamentais.
Ressalte-se, ainda, o intenso programa de realização
de cursos não só por meio dos “Núcleos de Estudos”, propiciando aprimoramento com geração de conhecimentos,
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bem como, de relevância, tais como seminários, simpósios, conferências e palestras para nossos colegas, inclusive, profissionais afins. Também participamos do Bahia
Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães, representados
pela Diretora Administrativa-Financeira Admª. Maria
Isabel de Carvalho e pela Gerente Executiva Admª. Sandra Cirne Áspera.

Enfim, procuremos repensar o nosso “modus vivendi”, no intuito de reajustar e reafirmar a nossa posição
na Sociedade de nosso País, cumprindo o juramento que
professamos ao escolhermos a nossa profissão.
Saudações fraternas.

A nós, Administradores, são delegadas grandes responsabilidades junto à Sociedade e às Empresas Públicas
e Privadas, pelo conturbado momento que atravessamos
nas áreas Econômica, Política e Social, gerando incertezas quanto ao nosso futuro.
Qual, então, será o nosso “papel” em tal situação? Os
desafios são grandes, as ferramentas disponíveis já não
mais atendem a nossas exigências.
Sem dúvida a criatividade – criar coisas novas – e a
inovação – fazer novas as coisas – são armas à nossa disposição – Estamos preparados, para as transformações
que vivenciamos a cada instante? – Quais as decisões que
devemos tomar, analisando antecipadamente as suas
consequências? São perguntas que merecem respostas
da nossa parte como Administradores.
Não reconhecer a realidade e nos omitir revelam um
pecado mortal para nossa sobrevivência como profissionais. A nossa Sociedade está exaurida e saturada com
tantos desmandos, corrupção, ineficácia e ausência de
justiça!

Adm. Roberto Ibrahim Uehbe
Presidente do CRA-BA no 4.324
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Abertura do evento

Ex-ministra Eliana Calmon no evento

4º Fórum da Administradora
O 4º Fórum da Administradora teve como assunto principal a importância da ascensão das mulheres aos cargos de liderança nas corporações. Realizado em março
de 2018, o evento é uma iniciativa do CRA-BA em parceria com o Conselho Federal de Administração (CFA) e o
Sindicato dos Administradores da Bahia (Sindaeb).

Emprego, Renda e Transporte da Bahia; Ana Paula Matos, diretora Geral das Prefeituras de Bairro (GABP); e
Maria Quitéria Mendes, presidente da Fundação Luis
Eduardo Magalhães (FLEM), com mediação da Vice-Diretora de Formação Profissional do CFA, Admª. Tânia
Maria da Cunha Dias.

O público participante recebeu as boas-vindas do presidente do CRA-BA, Roberto Ibrahim, que em seu discurso agradeceu a presença de todos e parabenizou as
ações das mulheres pela igualdade na sociedade. A palestra de abertura foi da administradora e psicóloga
Luciene Figueiredo, que falou sobre os Valores Femininos na Gestão.

A ex-ministra Eliana Calmon lembrou que a mulher
ainda é vista com desigualdade no mercado de trabalho e que, por isso, ainda tem muito a conquistar. Já a
secretária Olívia Santana, destacou que o Fórum da
Administradora é muito importante para refletir sobre
o que é ser mulher. “Mesmo no século 21, com avanços
importantes a comemorar, é preciso entender que nós
ainda estamos longe, infelizmente, de alcançarmos uma
condição efetivamente de iguais”, acredita.

Ainda no turno da manhã, a paratriathlon Adriele Silva, levou para a plateia seu case Superação Feminina.
Bastante emocionada, ela parabenizou a realização do
evento e contou sua história de superação através do
esporte. Ela também falou que o ambiente no mundo
esportivo ainda não favorece as mulheres, a parte técnica é muito voltada para o sexo masculino e que essa
realidade precisa mudar. Adriele é recordista brasileira
nos 100m, 200m e 400m no atletismo, tendo conseguido medalha de ouro na Copa do Brasil de 2017.
Painel de gestão pública – No turno da tarde, foi realizado o painel Responsabilidade Social da Mulher na
Vida Pública, com a participação das debatedoras: Eliana Calmon, ministra aposentada do Superior Tribunal
de Justiça (STJ); Olivia Santana, secretária do Trabalho,

A presidente da FLEM, Maria Quitéria, acredita que o
empoderamento está chegando. “É perceptível ver que
muitas mulheres já exercem sua liberdade de expressão. Isso é uma evolução, pequena, claro, mas é um
avanço”. Ana Paula Matos, diretora da GABP, finalizou
o painel com uma convocação: “Eu conclamo vocês,
mulheres de boa vontade, com capacidade de estudar
e se dedicar, a ocuparem os espaços públicos. Também
aconselho almejarem serem CEOs, executivas, presidentes, deputadas, ministras, sempre com preparação
e boa bagagem”, disse. Após o painel, foi aberto um debate sobre o assunto com as participantes. Ao final do
Fórum, todos receberam certificados.

Acontece no cra-ba

Coordenadores e professores de
Administração no EPROCAD 2018
O Encontro de Professores e Coordenadores de Cursos de Administração – EPROCAD 2018 foi realizado
em maio, na Casa do Comércio, em Salvador. O evento teve como objetivo reunir a comunidade acadêmica dos cursos de Administração para discutir aspectos
inerentes à formação profissional do Administrador e
os problemas gerenciais dos cursos de Administração.
A mesa de abertura foi composta pelo diretor de Desenvolvimento Institucional do CRA-BA, o Adm. Eduardo
Moraes de Castro; o diretor de Formação Profissional
do CFA, Adm. Mauro Kreuz; a diretora Administrativo
Financeira do CRA-BA, Maria Isabel Vitória de Carvalho; o membro Fiscal da ANGRAD, Adm. Jair Nascimento Santos; o professor Manoel Joaquim Fernandes de
Barros; o reitor da Unijorge e conselheiro do CRA-BA,
Dr. Guilherme Marback Neto; a reitora da Unifacs e
conselheira do CRA-BA, Admª. Márcia Barros; e assessora Acadêmica do grupo Educacional ADTALEM do
Brasil, Drª. Nadja Viana.

ção”, avisa. “Nenhum país sério, que eu conheça, abre
mão dessas questões (educação), que são essenciais. A
educação traz desenvolvimento econômico e social, e
deveria ser um instrumento de política da Nação”, crê.
O EPROCAD contou também com o painel As modificações implementadas na Avaliação Institucional. A
Profa. Dra. Nadja Viana apresentou e defendeu o novo
decreto e avaliação institucional. Já o Prof. Dr. Adm.
Guilherme Marback Neto debateu sobre a importância
da avaliação para a melhoria da qualidade do ensino.
Por fim, foi a vez da Prof. Dra. Admª. Márcia Barros, que
falou sobre as dificuldades encontradas pelas IES para
se ajustarem às exigências do MEC.

O Encontro foi marcado pela palestra O papel da educação para desenvolver o que desejamos ser, do Prof. Dr.
Adm. Mauro Kreuz. Ele reforçou que tudo gira em torno da educação, mas no Brasil o papel das instituições
de ensino e do sistema educacional não é levado a sério.
“Mas, só a educação pode trazer uma saída para a Na-

Eprocad reúne acadêmicos da Administração

CRA-BA no Bahia Farm Show 2018
Pela primeira vez, o CRA-BA participou da Bahia Farm Show, Feira
de Agronegócios que aconteceu em junho em Luiz Eduardo Magalhães. Com um estande, o Conselho buscou na evento a oportunidade de projeção de novos registrados. “Nós vimos a divulgação
da feira e compreendemos a importância dela para o Estado. Nos
movemos para trazer o Conselho para cá com um estande e palestrantes, que tiveram ótimo público”, disse a diretora administrativa- financeira, Maria Isabel Carvalho, que promete retornar
no próximo ano com novidades. As palestras apresentadas foram
Controle de Custos no Agronegócio e Planejamento Orçamentário no Agronegócio, ambas com o Prof. Clailton Dani.

Estande na Bahia Farm Show
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Participantes do Seminário

Seminário aborda gestão esportiva no Brasil
Em julho, o CRA-BA realizou 1º Seminário de Administração e Gestão Esportiva, em parceria com o Conselho Federal de Administração (CFA) e o Sindicato dos
Administradores do Estado da Bahia (SINDAEB), na
Casa do Comércio. O evento, aberto ao público, serviu
para debater os desafios da gestão esportiva pelo Brasil e apresentar a temática da importância do profissional de Administração nas organizações esportivas.
Para o presidente do CRA-BA, Roberto Ibrahim Uhebe,
esse foi um dos eventos mais importantes do ano, em
termos de amplitude e de abrangência. “Saímos de um
mundial esportivo (Copa do Mundo) e vimos como outros países se apresentaram com resultados positivos
de organização, inclusive de representação da área esportiva. No Brasil, muito se deixou a desejar. Esse seminário, que é o primeiro, tem um significado muito
importante. Com certeza teremos uma continuidade
deste evento”, sinaliza.

com a participação do coach Adm. Fábio Rocha, o ex-presidente do Ipiranga Futebol Clube, Emerson Ferreti;
o coordenador de MBA em Gestão Esportiva da Faculdade 2 de Julho, Wilson Manoel; e o diretor Acadêmico
da Unigat, Áttilla Torres. No último painel Aplicação da
Administração na Gestão Esportiva, o presidente do
Esporte Clube Vitória, Ricardo David, e o controller do
Esporte Clube Bahia, Daniel Simões, explanaram ações
que estão sendo tomadas para crescimento e adequações destes clubes de futebol.
Dentre as palestras, destacou-se a do coach Adm. Fábio Rocha que levantou o questionamento: Por que a
Administração precisa se reposicionar no mundo da
gestão esportiva? “Essa minha provocação começou
quando ouvi o professor Roberto Ibrahim em todos os
eventos dizer que a Administração Pública só vai mudar quando o Administrador estiver presente. A mesma
coisa eu digo para a área do esporte, que só irá dar saltos quando a administração estiver presente”, analisa.

O primeiro painel 10 Lições e Aprendizados no Esporte para o Mundo da Gestão e para as Pessoas contou

Título honorífico
O Presidente do CRA-BA, Prof. Adm. Roberto Ibrahim
Uehbe, recebeu o título honorífico de Doutor Honoris Causa pela Rede UNIGAT de Educação. A entrega
aconteceu dia 1º de setembro em evento realizado
pela instituição – Congresso Nacional de Esportes de
Combate – que contou com apoio do Conselho.

O Honoris Causa é dado quando uma universidade
deseja conceder um título de honra para uma personalidade de grande destaque ou importância por seu
trabalho, no caso o desenvolvimento e consolidação
da Administração.

Acontece no cra-ba

Dados e inovação em gestão pública
O CRA-BA, através do Núcleo de Governança Pública, realizou em maio o 1º Encontro
de Dados Abertos do Estado da Bahia, que
contou com palestras, mesas e debates sobre transparência, inovação e modernização
da Administração Pública.
No evento ocorreu o lançamento do Índice
de Dados Abertos da cidade de Salvador,
uma iniciativa da Escola de Administração
da UFBA em conjunto com Open Knowledge Brasil (OKBR) e a Diretoria de Análise de
Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/DAPP).
O objetivo do Índice é avaliar o estado da política de
dados abertos da cidade de Salvador, analisando as seguintes dimensões: finanças públicas, dados socioeconômicos, transporte público, atividades legislativas,
informações geolocalizadas, indicadores ambientais,
entre outras.

Palestra aborda inovação nas políticas públicas

Palestra especial – No mesmo dia, o CRA-BA promoveu a palestra Inovação para Políticas Públicas na Escola de Administração da UFBA. O palestrante foi o
pesquisador Wagner Oliveira da Diretoria de Análise
de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/
DAPP).

Academia Baiana de
Ciência da Administração
A cerimônia de posse dos membros e instalação da Academia Baiana de Ciência da Administração (ACADM),
foi em junho, no Teatro Eva Hertz. Os membros que
compõem a Academia, como acadêmicos fundadores
e efetivos, ocupam 24 das 40 cadeiras.
O Presidente de honra da Academia é o administrador
João Eurico Matta, escolhido por aclamação no ato da
constituição da entidade. Os Patronos efetivos homenageados possuem notoriedade histórica como Belmiro
Siqueira, Edgard Santos, Miguel Calmon, Lafayette Azevedo Pondé, e João Ubaldo Ribeiro, entre outros ilustres.
O CRA-BA foi o responsável por dar apoio à criação da
Academia e ajudar na organização do primeiro momento, mas a partir da eleição da diretoria, as duas entidades se tornam independentes.

Prof. Adm. Eurico Matta, Presidente de Honra

Membros da nova Academia
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Universidade Corporativa do Administrador
chega à Bahia
Objetivando a troca de experiências, educação e tecnologias, o Conselho Regional de Administração da
Bahia (CRA-BA) e o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), firmaram parceria
para que estudantes de Administração e Administradores da Bahia tenham acesso à Universidade Corporativa do Administrador, mais uma plataforma de
conhecimento.
Para o presidente do CRA-BA, Roberto Ibrahim Uehbe,
“a parceria com o CRA-RJ, possibilitará aos profissionais registrados, aos estudantes e às empresas devidamente registradas no Conselho mais oportunidades na
área do ensino, o que, consequentemente, trará grande contribuição para a melhoria da prestação de serviços no nosso Estado”, informa.
A UCAdm disponibiliza gratuitamente mais de 250 cursos, com certificado, em diferentes áreas de atuação,
como: Administração e Negócios, Gestão e Liderança,
Capacitação Profissional, Recursos Humanos, Vendas,
entre outras. Durante o evento, a assessora especial
da presidência do CRA-RJ, Berenice Lima, apresentou

Assinatura do documento pelo presidente Roberto
Ibrahim Uehbe (CRA-BA) e pelo presidente Leocir
Dal Pai (CRA-RJ), na sede do CRA-BA

a plataforma de ensino à distância para conselheiros,
coordenadores de curso de Administração e profissionais, que estiveram presentes.
Para quem está interessado em utilizar a plataforma é
necessário o envio de um e-mail para o endereço cursos
@cra-ba.org.br e solicitar o código de inscrição.

Conhecimento em MPEs
Cerca de 50 Administradores registrados no CRA-BA participaram do Programa de Capacitação e de Formação
de Multiplicadores de Conhecimentos em MPEs 2018.
Composto por quatro módulos, as aulas foram ministradas pela equipe da Fundação Instituto de Administração
(FIA) da Universidade de São Paulo em encontros presenciais e a distância.
No último módulo, em agosto, os participantes tiveram
vivências práticas em MPEs para apresentação do trabalho final do curso. A capacitação visa alavancar a inserção
dos profissionais de administração no amplo mercado de
trabalho das MPEs, com o objetivo ainda de aprimorar o
processo de gestão desse importante segmento.

Aula inaugural ministrada pela
Profa. Rosângela Quaglio, da FIA

Acontece em adm

Eleições
do Sistema
CFA/CRAs
A eleição 2018 para eleger os
novos conselheiros do Sistema
CFA/CRAs será dia 17 de outubro, de 0 horas às 22 horas. Podem votar os profissionais registrados com dados cadastrais atualizados e em situação adimplente com suas anuidades.
Os eleitores podem exercer seu
direito de voto de qualquer lugar
do Brasil ou exterior pela internet, através do site www.vota
administrador.org.br. A divulgação dos resultados acontece logo
após o fim do horário de votação.
Participe!
Data: 17 de outubro
Horário: 0h às 22h (horário de Brasília)
Local: www.votaadministrador.org.br

Resoluções ampliam
registro ao Sistema
Desde 2017, três Resoluções Normativas do CFA
ampliaram o escopo de profissionais que podem se
registrar no Sistema CFA/CRAs. A RN 508, de maio
de 2017, dispõe sobre o registro dos diplomados em
cursos Sequenciais de Formação Específica conexos
à Administração.

A RN 511, que completou um ano em junho de 2018,
tornou possível o registro de profissionais de nível
técnico (médio). Já a RN 512, permite o registro dos
egressos de programas de Mestrado e Doutorado
conexos à Administração. Para se registrar, o interessado deve entrar em contato com o Conselho Regional de Administração do estado em que reside.
Os endereços e telefones dos CRAs estão disponíveis no site cfa.org.br.
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Certificação Profissional
abrange mais três áreas
Administração é uma carreira com infinitas possibilidades, formando profissionais com múltiplas competências. Agora, além das cinco áreas já contempladas na
Certificação Profissional em Administração do Sistema
CFA/CRAs, o programa inclui três novos ramos: “Organização, Sistemas e Métodos (OSM)”, “Gestão da Saúde” e “Gestão Pública”.
A inclusão se justifica em razão da importância destes
segmentos correlatos à Administração para a sociedade, finalidade maior da autarquia, e pela atual demanda do mercado de trabalho que possibilita a atuação do
profissional nesses setores.
Profissionais de Administração que desejam obter a certificação terão seus conhecimentos aferidos por meio de
uma prova elaborada pela FGV, parceira do CFA no projeto. Na avaliação serão cobrados assuntos relacionados
à área proposta.
As inscrições podem ser feitas no site www.certificacao.cfa.org.br. O interessado deverá realizar a inscrição

observando os requisitos estabelecidos no Edital e no
Regulamento da Certificação. As provas serão elaboradas e aplicadas em polos/unidades da FGV espalhadas
por todo o país.

ENBRA 2018 reúne 1200 participantes
Foram três dias intensos de muita discussão e reflexão sobre os temas abordados por palestrantes
renomados no XXVI Encontro Brasileiro de Administração, de 6 a 8 de agosto no Rio de Janeiro. Durante
esse período, 1.200 pessoas participaram do evento,
cujo objetivo foi debater a importância da Administração para as estratégias e diretrizes de gestão.
Diretores do CRA-BA estiveram presentes ao ENBRA. Para o Presidente, Roberto Ibrahim Uehbe, as
palestras apresentadas trouxeram temáticas e exemplos importantes, mas os Administradores nunca
podem perder sua capacidade diagnóstica, pois a realidade de cada empresa ou instituição é distinta.

O evento foi aberto com o tema O que se espera
da Quarta Revolução Industrial, com o palestrante Ronaldo Fragoso abordando as novas relações estabelecidas no mundo atual, seguida da palestra A
reinvenção da Administração, com o Adm. Mauro
Kreus. No segundo dia os destaque foram os painéis
– Para onde vai a Consultoria Organizacional e Tecnologia e inovação na gestão Municipal.
O terceiro e último dia do ENBRA trouxe discussões
sobre tecnologias de ética e governança na era digital. O encerramento aconteceu com discursos do Presidente do CFA-Rio, anfitrião do evento, Leocir Dal
Pai e do Presidente do CFA, Wagner Siqueira, ressaltando o sucesso desta edição.

Acontece em adm

GESAE contribui para gestão do saneamento básico
Em pleno século XXI, o Brasil ostenta um triste número: é apenas a 112°, entre 200 nações do mundo, quando o assunto é saneamento básico. A média brasileira,
segundo Ministério das Cidades, é de pouco mais de
80% das casas atendidas com água tratada. Quando
se fala em esgoto, os dados são assustadores: apenas
43% é coletado e tratado.
Foi pensando neste problema que o Conselho Federal de Administração lançou o Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços
Municipais de Água e Esgotos (CFA-Gesae). Trata-se
de uma plataforma digital que reúne dados do Ministério das Cidades e pretende, acima de tudo, preparar
profissionais de Administração para atuarem em conjunto com os gestores do saneamento básico no país.
O CFA-Gesae já está disponível para os gestores públicos, permitindo avaliar a gestão do saneamento municipal por meio de dez áreas-chave e setenta indicadores.
Entre os indicadores do Sistema, podemos citar: consumo médio per capita de água; consumo médio de água
por economia; índice de atendimento urbano de água;
índice de atendimento total de água; índice de coleta de
esgoto; e índice de tratamento de esgoto.
A prefeitura que desejar acessar a ferramenta precisa
ter um funcionário que seja profissional de administra-

ção registrado no CRA e habilitado pela Universidade
Corporativa do Administrador. Ele receberá um login e
senha para entrar no sistema Gesae. Para isso, basta
fazer a solicitação por meio do e-mail cfa@cfa.org.br.

Áreas-chaves do GESAE
Governança e transparência da
prestação dos serviços
Sustentabilidade da gestão dos recursos hídricos
Transparência tarifária
Transparência econômica e financeira
Qualidade na prestação dos serviços
Qualidade do produto
Transparência na gestão de pessoal
Eficiência comercial e financeira
Transparência na gestão das despesas
Eficiência nas operações de água

CFA conquista recertificação ISO 9001
Em agosto deste ano, o Conselho
Federal de Administração passou
por auditoria externa e obteve a recertificação ISO 9001:2015. Foram
avaliados requisitos como riscos e
oportunidades, além de identificação de oportunidades em relação a
temática de certificação.
Segundo o auditor externo, Airton
Mondadori Filho, “É notório que o
sistema de gestão da qualidade do
CFA está muito bem estruturado, e

que os controles fazem parte da essência da autarquia”. Em seguida,
ele deixou recomendações de melhorias para a eficácia do desenvolvimento dos trabalhos realizados.
Para o superintendente do CFA,
Douglas Evangelista Neto, a auditoria contribui para as atividades realizadas pela instituição. “Na auditoria
nós aprendemos muito, e esse conhecimento colabora para nossas
atividades. Nosso objetivo é aperfei-

çoar os processos, ter qualidade e facilitar o trabalho diário”, conclui.
Anualmente, o CFA é auditado para
que se verifiquem as adequações
dos serviços aos requisitos internacionais de qualidade estabelecidas
pela norma 9001. O CFA é certificado em todos os processos considerados no escopo “regulamentação,
fiscalização e promoção do exercício
da profissão do administrador prestado por pessoa física e jurídica”.
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50 anos em defesa da
Administração na Bahia
Em 2018, o CRA-BA completa 50 anos de criação,
uma trajetória marcada pela missão de difundir e defender a Ciência da Administração, como também os
profissionais que a escolheram para dar sua contribuição ao desenvolvimento da sociedade.
Quando surgiu, em 1968, um ano emblemático para
o Brasil, o CRA-BA atendia aos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas e foi um dos primeiros Conselhos regionais
a serem instalados. Os que aceitaram a empreitada de
conduzir a entidade, enfrentaram vários desafios iniciais, como a falta de uma sede e de funcionários.
Pelo fato de ser um órgão de autarquia federal, contou com a ajuda da Escola de Administração da UFBA,
que cedeu espaço e pessoal para a abertura do Conselho. E isso contribuiu para atrair os primeiros registrados entre os recém-graduados, nomes como Adm.
Eduardo Freitas Filho, Adm. Fabrício Vasconcelos e Adm.

José Ribamar, todos parte do Conselho, além de outros
profissionais já atuantes.
As décadas iniciais tiveram como foco principal de
trabalho a estruturação e captação de registros para a
garantia da continuidade do CRA-BA. Um grande salto aconteceu com a visita do presidente do Conselho
Federal, Ibany da Cunha Ribeiro, que foi solidário aos
problemas existentes e estabeleceu novas diretrizes de
atuação com a regional.
Consolidação – Os anos 80 foram de consolidação. Aumenta a participação em eventos técnicos-científicos,
passa a ser implementado um planejamento anual de
acordo com as receitas e é intensificada a comunicação
com o mercado para ampliar número de registrados.
Em 1991, o CRA-BA finalmente adquire sua primeira
sede própria, no bairro de Amaralina, e, sete anos de-

50 anos CRA-BA
pois, vai para o sexto andar do Edf. Metropolitano Alfa,
na Av. Tancredo Neves, onde está até hoje. O novo endereço permitiu a melhoria do atendimento e ofereceu
um ambiente de trabalho mais produtivo. Já no início
do ano 2000, a compra de mais uma sala deu origem ao
Centro de Desenvolvimento Profissional do CRA-BA.
É nesta época que o Conselho passa a investir na profissionalização de sua equipe, não só com treinamentos
e cursos, mas também instituindo o concurso público
para ingresso em seu quadro funcional. Também intensifica a fiscalização em todo o estado e expande a presença no interior – além de Feira de Santana e Itabuna,
outros municípios passam a contar com seccionais ou
representações.
Outro foco incrementado foi o de formação profissional. De 6 escolas de Administração em 1990, chegou-se a 29 no ano 2000 e o CRA-BA manteve sua
missão de contribuir com a formação dos novos Administradores, através da realização de eventos diversos
para atualização profissional.

ma e com motivação para continuar em frente contribuindo para o crescimento da Administração. “A
sociedade contemporânea é, cada vez mais, um esforço de convivência em grupo para atingir objetivos comuns de melhoria”, acredita Prof. João Eurico Matta,
um dos primeiros conselheiros. “E esse alcance, seja
nas empresas, nas organizações públicas ou em qualquer forma associativa, está diretamente ligado a eficácia dos gestores, dos líderes”, completa. A ciência da
Administração é fundamental neste contexto, pois estuda e atua nas estruturas, relações, sistemas e processos das instituições.
Graças a sua grande aplicação prática e aos diversos
cenários em que é empregada, a Administração é uma
profissão sempre com grande procura, e isto confere
ainda maior responsabilidade aos conselhos de defesa no sentido de evitar formações inadequadas. “Cabe
a nós garantir profissionais capazes de atuar com visão sistêmica, planejar soluções, tomar decisões, criar
equipes de trabalho harmoniosas, estabelecer metas e
corrigir desvios para que realmente possam contribuir
com a sociedade”, finaliza ele.

Cenário atual – O CRA-BA chega aos 50 anos com a
sensação de estar cumprindo seu dever da melhor for-

Plenário 2017-2018 do CRA-BA
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50 anos CRA-BA

Nossos 10
primeiros conselheiros

Administradores Presidentes
do CRA-BA

José Osório Reis

José Osório Reis • 1968 a 1969

João Eurico Matta

Fabrício Vasconcellos • 1970 a 1971 e 1983

Rômulo Galvão de Carvalho

Arthur Leandro da Silva • 1972 a 1980

Luis Sande de Oliveira

Willer Castelo Branco • 1981 a 1982

Geraldo Dannemann

Leopoldo Roberto de Carvalho • 1984 a 1985

Jayme Villas Boas Filho

Constantino Silva Filho • 1986 a 1987

Luis Augusto Sacchi

Antonio Silva Ribeiro • 1988

Eduardo Freitas Filho

Paulo Guedes • 1989

Fabrício Vasconcellos Soares

Edvaldo Oliveira Filho • 1990 a 1991

José de Ribamar Feitosa

José Augusto de Abreu • 1992 a 1993
Alfredo Elysio Seixas • 1994 a 1995
João Eurico Matta • 1996 a 2004
Ramiro Lubián Carbalhal • 2005 a 2006
Roberto Ibhraim Uehbe • 2007 a 2008
Tânia Maria da Cunha Dias • 2009 a 2010
Roberto Ibrahim Uehbe • 2011 a 2018

Baianos na Administração
João Eurico Matta, Jader Souza e Eduardo Nuñes de Santana: Os três receberam o
Prêmio Belmiro Siqueira, concurso promovido pela CFA com a finalidade de divulgar estudos realizados por Administradores e Acadêmicos.
Guilherme Marback Neto: Em 2009, foi agraciado com o Prêmio de Honra ao Mérito em
Administração, premiação atribuída aos que se destacam e contribuem para o desenvolvimento técnico-científico da Administração.
Elinaldo Leal Santos: Vencedor do Guerreiro Ramos em 2015 e do Belmiro Siqueira, modalidade livro, em 2017.

Jader Souza

Eduardo Nuñes

Guilherme Neto

Elinaldo Leal
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CRA-BA amplia sede
A ampliação da sede do CRA-BA, que funciona no Edf.
Metropolitano Alfa, na Av. Tancredo Neves, é uma necessidade antiga para atender ao aumento das atividades do Conselho. “Precisávamos de mais espaço para
novos funcionários e estruturação mais adequada dos
serviços, visando sempre oferecer o melhor atendimento aos profissionais de Administração”, considera o Presidente da entidade, Roberto Ibrahim Uehbe.

comemora Prof. Ibrahim. “A missão do Conselho é defender a valorizar a Administração e uma sede bem
estruturada é parte desta tarefa, acrescenta ele, convidando a conhecer o espaço.

Agora, além do 6º andar, o CRA-BA ocupa todo o 4º andar do prédio, onde irão funcionar a Diretoria e a Coordenação de Fiscalização. A ampliação foi feita através
de licitação e incluiu reforma e adequação da sala 401,
compra de móveis e aquisição de equipamentos, como
computadores e central telefônica.
“Estamos muito felizes em oferecer a nossa equipe e
aos nossos registrados, uma sede mais preparada para
comportar a realização das nossas atividades diárias”,

Sala da Diretoria

“Estamos muito felizes em
oferecer a nossa equipe e aos
nossos registrados, uma sede
mais preparada para comportar a
realização das nossas atividades
diárias”, comemora Prof. Ibrahim.

Sala de Fiscalização e Registro

18

Formação

Dia do Administrador
marca 50 anos do CRA-BA
Um dos principais eventos realizados pelo CRA-BA é o Dia do Administrador, que este ano marca
também as comemorações pelos
50 anos do Conselho. O tema escolhido foi O Papel do Administrador na Organização da Era Digital,
ministrado pelo conferencista Clemente Nobrega, dia 25 de setembro, no Fiesta Bahia Hotel.

Clemente Nobrega

Evento abre comemorações do cinquentenário

Formação
Em 50 anos, as palestras do Dia do Administrador já
trataram de temáticas diversas da Administração, como
tendências futuras, readministração, desafios e oportunidades da profissão, sustentabilidade, papel do Administrador, espírito empreendedor e muitos outros.
Outro evento que fez menção aos 50 anos do Conselho foi realizado no dia 11 de setembro. O Seminário sobre Empreendimentos Familiares, juntamente com a
realização das Oficinas dos Núcleos de Estudo, aconteceu
na Casa do Comércio, abrindo as comemorações.

“O Dia do Administrador, 9 de
setembro, é a data de instituição da
nossa profissão, em 1965, e para
nós, é sempre importante integrar
os profissionais em torno dessa
conquista”, diz Maria da Graça Pitiá,
Diretora de Formação Profissional.

Eventos e Núcleos consolidam formação profissional
Com a realização de cursos, seminários, palestras,
fóruns e outros eventos, o CRA-BA mantém constante seu foco em enriquecer a formação dos seus Administradores registrados e desenvolver a profissão para
contribuir com a sociedade.
Uma iniciativa bem adequada a este contexto foi
a criação dos Núcleos do Estudos do CRA-BA que,
desde 2011, abrem espaço para debates e discussões
sobre a Administração em diversos segmentos, promovendo o encontro entre empresários e público acadêmico.
Em 2018, três novos Núcleos surgiram para manter esta função – Gestão Esportiva, Administração da
Produção e Administração, Associativismo e Agrone-

Núcleo de Estudos em Administração Financeira

gócios, sendo este o primeiro a acontecer no interior
do Estado, em Luís Eduardo Magalhães.
Com esses, são 12 Núcleos em pleno funcionamento, com reuniões mensais. “Nesses encontros, discutimos aspectos variados, sempre aliando conceitos
teóricos às questões práticas de uma empresa, o que
enriquece os estudos e traz contribuições efetivas à
profissão”, acredita a Diretora de Formação Profissional, Maria da Graça Pitiá.
Podem fazer parte dos Núcleos profissionais registrados adimplentes com o Conselho, bem como acadêmicos e estudantes nas áreas de Administração. As
inscrições são anuais e podem ser acompanhadas pelo
site do CRA-BA.

Eventos contam com grande público
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CRA-BA mantém
fiscalização na capital e interior
O trabalho da Diretoria de Fiscalização segue com
foco educativo, desde o registro, com a correspondente formação do cadastro de profissionais, até as empresas que atuam na área da Administração — atividades
fim e meio, responsabilidade técnica e comissões de licitações das prefeituras.
A fiscalização envolve visitas a diversas empresas
em diversos segmentos, tais como: órgãos públicos,

indústria, clínicas, hospitais, concessionárias de veículos e prestadores de serviços, sempre com o objetivo
de prevenir e coibir possíveis irregularidades nos campos privativos do Administrador. Também é feita por
outros meios, como a internet.
Até agosto, em 2018 já foram realizadas 713 visitas
in loco na capital e interior, nas cidades de Vitória da
Conquista, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Eunápolis,

FISCALIZAÇÃO DO CRA-BA / Comparativo: 2017-2018 (Jan-Ago)
Diligências Efetuadas “in loco”

810 → 663 (81,85%)

Processos Instaurados

883 → 618 (69,98%)

Processos Arquivados

275 → 607 (220,72%)

Intimações Emitidas

53 → 248 (467,92%)

Autos de Infração lavrados

605 → 364 (60,16%)

Notificações de débitos emitidas

224 → 417 (186,16%)

Editais de Concursos Fiscalizados

4 → 3 (75,00%)

Editais de Licitações Fiscalizados

43 → 44 (102,32%)

Ações:
aumento de
0,48% no comparativo entre
anos
Total de ações
em 2017:2897
Total de ações até
agosto 2018: 2911

Fiscalização
Juazeiro, Seabra, Itaberaba, Brumado, Paulo Afonso, Caetité, Canudos, Glória, Feira de Santana, Santo Antônio
de Jesus, Cruz das Almas, Amargosa, entre outras.

Segundo ele, a fiscalização mais efetiva impacta
muito nos registros de Pessoas Jurídicas/Organizações
e de Profissionais/Pessoas Físicas.

O processo inicial é orientativo, apresentando a legislação. “Falamos de áreas de atuação, da necessidade
do preenchimento das vagas por profissionais de administração nas nossas áreas, das exigências de processos
licitatórios”, explica o Diretor Ronaldo Vianna. Num segundo momento, a fiscalização já necessita ser punitiva, com a aplicação de multas para os diversos tipos
de situações irregulares e não resolvidas, previamente
identificadas pelo Fiscal.

“Em 2018 atuamos mais na orientação às
comissões de licitações dos municípios baianos, pois quanto mais acontecem, mais as
organizações e os profissionais procuram
o Conselho para regularizar a sua situação
cadastral e isso é importante para fortalecimento da profissão”, conclui Ronaldo Vianna.

Troca da carteira profissional é gratuita
É bom ficar atento ao prazo de troca da carteira profissional para
garantir seus diretos como profissional. Até o dia 31 de dezembro de
2018, você pode pedir a substituição da atual Carteira de Identidade
Profissional pelo modelo aprovado pela Resolução Normativa CFA nº
518 de forma gratuita.
O novo documento é feito em policarbonato, com chip micro processado homologado para gravação de certificação digital. Mais moderno, seguro e durável, é o que há de mais atual quando se fala em
carteira profissional. O avanço vem para melhor atender o profissional e faz parte do processo de evolução estabelecido pela atual gestão
para o Sistema CFA/CRAs.
Todo profissional com registro ativo pode solicitar o recadastramento junto ao CRA, cujo objetivo é a atualização do banco de dados
do Sistema, e adquirir a nova CIP.

Para recadastrar-se,
é preciso entrar em contato com o Regional e
apresentar os seguintes
documentos:
• Carteira de Identidade Profissional;
• CPF;
• Título de eleitor, se
brasileiro;
• Fotografia 3x4;
• Comprovante de endereço emitido nos
últimos três meses.

Certidão online
Outra facilidade já implantada é que profissionais e empresas registradas podem emitir, através do site do CRA-BA,
certidões de registro e regularidade com o Conselho.
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Interiorização

Atuação no interior
aproxima profissionais
do Conselho
Através de suas Seccionais e Representações, o CRA-BA está cada vez mais empenhado em se aproximar
dos Administradores que moram no interior da Bahia.
As cinco Seccionais estão em cidades com mais profissionais, com maior necessidade de atendimento e
suporte – Feira de Santana, Barreiras, Itabuna, Teixeira

“Uma das nossas
preocupações é realizar cursos
e eventos de Administração
no interior, para que os
profissionais possam estar
inteirados do que acontece
na área”, acrescenta Maria
da Graça Pitiá.

de Freitas e Vitória da Conquista. Já as Representações,
em maior número, estão em cidades com menos habitantes, como Jequié, Juazeiro, Serrinha, Irecê e outros
25 municípios.
“Uma das nossas preocupações é realizar cursos e eventos de Administração no interior, para que os profissionais possam estar inteirados do que acontece na área”,
destaca a Diretora de Formação Profissional, Maria da
Graça Pitiá Barreto. Dentro desta meta, em agosto aconteceu em Feira o curso Gestão Financeira em Tempos
de Crise e, em outubro, deve ocorrer um EPROCAD em
Vitória da Conquista.
Outro foco é a realização constante de treinamentos
para os Delegados e Representantes. “Regularmente
os convidamos para aulas que melhorem a capacidade
de apresentação e desenvoltura com o público, ferramentas importantes para que promovam palestras, por
exemplo, e atendam melhor seus profissionais registrados”, ressalta a Diretora.

CRA-BA

Seccionais do CRA-BA
Atendimento ao público: 12 às 18h
BARREIRAS/BA
Delegada: Admª. Iraci da Silva Melo Barreto - CRA-BA n° 17.129
Endereço: Rua Benedita Silveira, 156, Sala 107
Bairro: Centro. CEP: 47.800-160
Telefax: (77 ) 3612-0703 | E-mail: drbr@cra-ba.org.br
FEIRA DE SANTANA/BA
Delegada: Admª. Jéssica Santana Correia - CRA-BA n° 27.762
Endereço: Av. João Durval Carneiro, nº 3665, Edifício Multiplace Shopping Boulevard, Sala 414
Bairro: Coronel José Pinto. CEP: 44.075-045
Fone: (75) 3221-2255 | E-mail: drfs@cra-ba.org.br
ITABUNA/BA
Delegado: Adm. Hélio Denni Viana Lago Filho - CRA-BA n°16.453
Endereço: Av. Cinquentenário, 312, Edf. Irmãos Magno, sala 302

Bairro: Centro. CEP: 45.600-002
Tel.: (73) 3212- 2668 | E-mail: drit@cra-ba.org.br
TEIXEIRA DE FREITAS/BA
Delegado: Adm. Roger Walker Lima Gomes - CRA-BA N° 21.742
Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 3.421, Edf. Esmeralda, sala 309
Bairro: Centro. CEP: 45.995-004
Telefone: (73) 3291-9885 | E-mail: drtef@cra-ba.org.br
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
Delegado: Adm. Paulo Roberto Gadas - CRA-BA n° 3.206
Endereço: Av. Otávio Santos, 207, Lote A1, sala 104, Centro Comercial
Maria Helena
Bairro: Recreio. CEP: 45.020-750
Tel.: (77) 3424-3581 | E-mail: drvc@cra-ba.org.br / gadas.paulo@gmail.com

Representantes do CRA-BA
ALAGOINHAS/BA
Representante: Adm. José Marcelo Cerqueira de Carvalho - CRA-BA N° 27.455
E-mail: representante.alagoinhas@cra-ba.org.brALAGOINHAS/BA
BOM JESUS DA LAPA/BA
Representante: Adm. Demetrios Pascoal de Almeida Rocha - CRA-BA N° 7.991
E-mail: representante.bomjesus@cra-ba.org.br
CACHOEIRA/BA
Representante: Adm. Ivo Pedro Gonzalez Junior - CRA-BA N° 25.487
E-mail: representante.cachoeira@cra-ba.org.br
CAMAÇARI/BA
Representante: Adm. Luciano Magalhães Sacramento - CRA-BA N° 1.202
E-mail: representante.camacari@cra-ba.org.br
CAPIM GROSSO/BA
Representante: Adm. Claudinê Silva Oliveira - CRA-BA N° 29.426
E-mail: representante.capimgrosso@cra-ba.org.br
CATÚ/BA
Representante: Adm. Galbert Wagner Silva Lima - CRA-BA N° 20.942
E-mail: representante.catu@cra-ba.org.br
CRUZ DAS ALMAS/BA
Representante: Em seleção
E-mail: representante.cruzdasalmas@cra-ba.org.br
EUNÁPOLIS/BA
Representante: Adm. Emerson Claudio Pereira C. Campos - CRA-BA N° 17.430
E-mail: representante.eunapolis@cra-ba.org.br
GUANAMBI/BA
Representante: Admª. Rayanny Cardoso Moreira - CRA-BA N° 27.304
E-mail: representante.guanambi@cra-ba.org.br
ILHÉUS/BA
Representante: Adm. Alexandre Regis da Cunha - CRA-BA N° 6.630
E-mail: representante.ilheus@cra-ba.org.br
IPIAÚ/BA
Representante: Admª. Rute Pinheiro Fernandes - CRA-BA N° 26.269
E-mail: representante.ipiau@cra-ba.org.br
IRECÊ/BA
Representante: Admª. Luciana Rodrigues Silva Gomes - CRA-BA N° 18.301
E-mail: representante.irece@cra-ba.org.br
ITAMARAJU/BA
Representante: Adm. Jocimar Caetano da Silva - CRA-BA Nº 26.810
E-mail: representante.itamaraju@cra-ba.org.br
ITAPETINGA/BA
Representante: Adm. Landualdo Prates Martins - CRA-BA N° 22.307
E-mail: representante.itapetinga@cra-ba.org.br

JACOBINA/BA
Representante: Adm. Paulo Henrique Martins dos Santos - CRA-BA Nº
25.753
E-mail: representante.jacobina@cra-ba.org.br
JEQUIÉ/BA
Representante: Adm. Augusto Borges de Souza Júnior - CRA-BA N° 21.619
E-mail: representante.jequie@cra-ba.org.br
JUAZEIRO/BA
Representante: Adm. Diogo Allan Souza dos Anjos - CRA-BA Nº 28.418
E-mail: representante.juazeiro@cra-ba.org.br
LAURO DE FREITAS/BA
Representante: Admª. Maria de Fátima Belchior Silva - CRA-BA N° 7.743
E-mail: representante.laurodefreitas@cra-ba.org.br
LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA
Representante: Admª. Andréa Elisa Silva Bernardes - CRA-BA Nº 27.874
E-mail: representante.luiseduardo@cra-ba.org.br
PARIPIRANGA/BA
Representante: Adm. José Reginaldo de Andrade - CRA-BA Nº 19.115
E-mail: representante.paripiranga@cra-ba.org.br
PAULO AFONSO/BA
Representante: Adm. Jacques Fernandes Santos - CRA-BA N° 15.795
E-mail: representante.pauloafonso@cra-ba.org.br
PORTO SEGURO/BA
Representante: Admª. Yara Camila Aparecida Rabelo - CRA-BA Nº 23.724
E-mail: representante.portoseguro@cra-ba.org.br
RIBEIRA DO POMBAL/BA
Representante: Adm. Daniel Aroucha Sant’anna - CRA-BA Nº 12.557
E-mail: representante.ribeiradopombal@cra-ba.org.br
SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA
Representante: Admª. Niazy Nardelli da Silva Ramos - CRA-BA N° 25.706
E-mail: representante.santamaria@cra-ba.org.br
SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA
Representante: Admª. Delnice Cardoso Alves Veiga - CRA-BA N° 22.991
E-mail: representante.santoantoniodejesus@cra-ba.org.br
SEABRA/BA
Representante: Adm. Jussileno José Duarte - CRA-BA Nº 23.861
E-mail: representante.seabra@cra-ba.org.br
SERRINHA/BA
Representante: Adm. Emmanuel Carneiro de Oliveira - CRA-BA N° 9.540
E-mail: representante.serrinha@cra-ba.org.br
VALENÇA/BA
Representante: Admª. Daiana da Silva - CRA-BA Nº 24.143
E-mail: representante.valenca@cra-ba.org.br

