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Editorial

Administração não se improvisa!!!!
Um pouco de história
A Administração como Ciência Sistematizada, com princípios e postulados definidos e
prontos para serem ensinados, devemos aos
Estados Unidos, que no Século XIX, mais precisamente, nos idos de 1881, através da Wharton
School, criou o primeiro Curso de Administração. No Brasil sua história começa em 1952
com a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e a conseqüente Escola de Administração de
Empresas de São Paulo (EAESP), com seu currículo específico em administração, influindo
sem dúvida na instalação de novas Instituições
de Ensino Superior no País.
Na Bahia, fruto de convênio com a USAID
e conseqüente formação do quadro de Docentes preparados nos Estados Unidos, tivemos a
nossa Escola de Administração da Universidade
Federal da Bahia instalada em dependências da
própria Reitoria no ano de 1959.
Hoje temos mais de 87 instituições de Ensino
no Estado da Bahia, das quais mais da metade já
reconhecida pelo MEC e o restante em fase de
reconhecimento. Completamos neste semestre
o 16.000º Administrador Registrado no CRA/
BA. Atualmente são colocados no mercado cerca de 2.200 novos graduados por ano.
Os Conselhos Regionais de Administração
foram instituídos pela Lei nº. 4.769 de 9 de
setembro de 1965, que cria e regulamenta a
nossa profissão. Somos 24 Conselhos Regionais
cobrindo todo o Território Nacional, com autonomia administrativa e financeira, mas subordinados ao Conselho Federal de Administração
– CFA sediado em Brasília-DF.

A Nova Gestão
Iniciamos a nossa Gestão em janeiro do ano
em curso, consciente das responsabilidades
que o cargo representa, com obrigação de assegurar os valores já conquistados no campo
da transparência, ética, equilíbrio financeiro
e estabilidade administrativa com indicadores
expressivos de eficiência e retorno aos nossos
colaboradores e profissionais registrados. Neste
primeiro instante podemos ressaltar a readequação das instalações físicas, atualização do
sistema de informatização, re-equipamento da
área fiscalização. Registramos, como evento
muito significativo, a visita do Sr. Secretário de
Administração do Estado, Dr. Manoel Vitório,
ao nosso Conselho reunido em plenário, o que
muito nos honrou e que propiciou respaldo ao
nosso padrão de convivência e harmonia com
o Poder Executivo, do qual esperamos pronto e
continuado atendimento às nossas expectativas

de reconhecimento e valorização do Administrador graduado nas funções governamentais.
Estamos esperançosos.
É nosso desejo que, ainda este ano, iniciemos mais uma etapa de interiorização do
CRA/BA, com a instalação de Escritórios e
Representações nas mais diversas Regiões do
Estado, após pesquisa exaustiva já em fase de
conclusão. No que se refere ao relacionamento
com Instituições de Ensino, Coordenadores,
Professores e Administradores, estamos dando
continuidade à nossa programação de palestras
motivadoras aos acadêmicos em Administração
e iniciamos o processo de palestras específicas
em consonância com as recomendações do
CFA, proporcionando maior visibilidade ao
papel do CRA/BA.
Convênios com diversas Instituições de
Ensino e Empresas de Eventos têm-nos propiciado alocação de bolsas para Administradores
registrados, bem como descontos nas taxas
de inscrição. Novas Instituições de Ensino
surgem, inclusive aquelas com sede em outras
unidades da Federação, mas implantam Cursos
de Ensino a Distância em nosso Estado. É uma
nova realidade que se apresenta, cujas consequências ainda não temos condições de avaliar.
Esses acontecimentos reforçam a pressuposição
de que a nossa profissão está intimamente
vinculada ao grau de desenvolvimento que vislumbramos atualmente para o nosso Estado. A
consolidação do Pólo Petroquímico na área do
Recôncavo, o Pólo de Celulose do Extremo Sul,
a exploração do Agro-Negócio e da Bio-Energia
no Oeste, associados as recentes descobertas de
reservas comerciais de ferro e níquel, implicam
em providências urgentes de projetos de integração logística, bem como de capacitação gerencial,
para implantação e operação de grandes unidades
de transformação e negócios.
Constituem-se, pois, em grande atrativos para
os que desejam investir com segurança e garantia
de retorno, bem como da sustentabilidade dos
novos Empreendimentos, quer com recursos privados ou públicos. Surge uma nova onda de associações cooperativas, que necessitam de gestores
competentes, e não improvisados, para embasar o
sucesso.
Portanto, a explosão de novas Instituições
de Ensino de Administração na Bahia, longe de
nos preocupar, significa estrategicamente que os
Recursos Humanos necessários para assegurar o
desenvolvimento em níveis sustentáveis, estão
sendo formatados e fortalecidos. O que sentimos
é a carência de profissionais qualificados e competitivos. O mercado é cada vez mais exigente e
seletivo. Não se explica, assim, o escapismo de
querer justificar que qualquer profissional bem
treinado possa assumir o lugar de administradores

Adm. Roberto Ibrahim Uehbe,
Presidente do CRA-BA.

preparados e especificamente qualificados para
atender as exigências do mercado. A nós Administradores graduados cabe-nos a responsabilidade de
valorizarmos e defendermos em primeira instância a nossa profissão. O CRA/BA vem a reboque
através de nossa fiscalização planejada, continuada
e eficiente.
A nossa profissão, já inserida na globalização,
se torna cada vez mais visível, na sua importância,
pois no campo da Educação já temos exemplos
explícitos de grandes grupos empresariais internacionais, que investem na incorporação e
parcerias com Instituições de Ensino da Administração em nosso País e mais particularmente
em nosso Estado.
As mudanças que ocorrem na natureza do
conhecimento tecnológico, - e aí se insere o
gerencial, - decorrentes dos modernos meios de
transferência propiciados pela tecnologia de informação, fazem com que o conhecimento seja
difundido numa velocidade antes inconcebível,
caracterizando uma interdependência global.
Graças à paridade tecnológica entre as nações e
a popularização de produtos e serviços, a Educação passa a ser também um produto deste
novo mundo globalizado. -Qual o impacto do
Ensino à Distancia através das tele-vídeo conferencias? -Como avaliar qualidade de Ensino
nestas novas condições? O conhecimento se
torna quase uma commodity. Com o Google e
o YouTube podemos buscar coisas novas como
acesso às bibliotecas, enciclopédias, livros, etc.,
em tempo real.
Não podemos mais esconder a nossa incompetência, pois já sabemos com antecedência
como as empresas surgem e como elas desaparecem por falta de gestão ética. É bom lembrar
que a Administração é para Administradores.
Um país bem administrado é melhor para todos
nós. A improvisação é uma farsa!
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Novos Conselheiros e Diretoria do
CRA/BA gestão 2007/2008

O

Conselho Regional de Administração da Bahia CRA/BA realizou,
no dia 10 de janeiro, a Reunião
Plenária de diplomação e posse dos novos
Conselheiros (Mandato 2007/2010) desta
Autarquia Federal e de eleição e posse dos
integrantes da nova Diretoria Executiva
(biênio 2007/2008).
O Pleito Eleitoral que elegeu os novos
Conselheiros foi realizado no dia 28 de
outubro de 2006, na Sede desta Autarquia
Federal, de acordo com a Resolução Normativa CFA nº 310, de 14 de setembro de
2005. Confira abaixo os nomes dos novos
Diretores e Conselheiros:

Diretoria Executiva do CRA/BA

Conselheiros e Diretores do CRA/BA
O CRA/BA é representado no Conselho
Federal de Administração - CFA, pelos
seguintes Administradores, eleitos para o
quadriênio (2007/2010).

Plenário do CRA/BA

Pesidente
Adm. Roberto Ibrahim Uehbe
Vice-Presidente
Adm. Tânia Maria da Cunha Dias
Diretora Administrativa e Financeira
Adm. Vildete Cáscia Moura dos Santos
Diretor de Fiscalização e Registro
Adm. Helder Sérgio Costa Gutierres
Diretora de Desenvolvimento
Profissional e Institucional:
Adm. Maria da Graça Pitiá Barreto
Conselheiros Efetivos
Adm. Roberto Ibrahim Uehbe
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Adm. Vildete Cáscia Moura dos Santos
Adm. Paulo Eduardo Matias Lessa
Adm. Tânia Maria da Cunha Dias
Adm. Maria da Graça Pitiá Barreto
Adm. José Augusto Rodrigues de Abreu
Adm. Enio Carvalho de Araújo
Adm. Helder Sergio Costa Gutierres
Adm. Márcio de Miranda Leite e Oiticica
Respectivos Suplentes:
Adm. João Eurico Matta
Adm. José Ronaldo Vianna de Almeida
Adm. Fernando César Coelho Coutinho
Adm. Ernani Coelho Neto
Adm. Dorismar Caribé de Castro
Adm. Nagib Teixeira Dahia
Adm. Alceu Roque Rech
Adm. Paulo de Souza Nunes Filho

Conselheiro Federal Efetivo:
Adm. Ramiro Lubián Carbalhal

Respectivo Suplente:
Adm. Waldeck Brandão Uzeda e Silva

Acontece em ADM

Carga horária mínima de
Administração é de 3 mil horas

O

Conselho Nacional de Educação
emitiu resolução que instituí, na
forma do Parecer CNE/CES no
8/2007, de 18 de julho de 2007, a carga horária mínima de 3 mil horas para o
curso de Bacharelado em Administração. A
decisão é uma vitória para o CFA e CRAs,
que sempre lutaram contra a oferta de cursos com apenas três anos de duração.
“É inaceitável que um curso de ADM,
que desde 1952 possui duração de 4 anos,
venha a ser ofertado em menos tempo. A

Fim das
habilitações
em ADM

redução prejudicava a formação generalista do bacharel”, diz o Presidente do CRA/
Ba, Roberto Ibrahim.
Mediante uma simulação matemática,
fica claro que cursos com menos de 4 anos
não chegam a 3mil horas/aulas. Considerando 3 mil horas divididos por 4h/a, temse 750 dias letivos, que divididos em três
anos exigiriam 250 dias de aula, o que não
acontece no ensino brasileiro.
A oferta desses cursos denota a falta de
preocupação com a qualidade do ensino.

Terminou em julho o prazo para que as
Instituições de Ensino Superior(IES) que
possuem curso de Administração com uma
ou mais habilitação, elaborem um novo
projeto pedagógico único. O conteúdo
curricular que vinha sendo oferecido nas
extintas habilitações pode ser contemplado, neste novo projeto, em Linhas de Formação Específicas desde que estas não se
estendam ao nome do curso, que passa a
ser Bacharelado em Administração.

A tentativa das IES de justificarem esta
redução não encontrou respaldo legal e,
agora, as instituições terão que se adequar
ao Parecer 8/2007.
Em relação aos estágios supervisionados e trabalhos de conclusão de curso em
ADM – atividades que correram riscos de
serem excluídas por conta da redução do
curso – a resolução indica que não deverão
exceder a 20% (vinte por cento) da carga
horária total do curso, salvo nos casos de
determinações legais em contrário.

A determinação do fim das habilitações
saiu em Despacho publicado em maio de
2005, no Diário Oficial da União. A resolução CNE/CES 4/2005 concedeu dois
anos para que as IES se adaptassem às novas diretrizes curriculares. A única exceção
aberta foi para o curso de Administração
Pública. Os estudantes que ingressaram
em cursos de Bacharelado em ADM com
habilitações têm o direito de receber o diploma contendo a referida habilitação.
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Acontece em ADM

Curso de
Tecnólogo
não forma
administrador

STJ anula
laudo porque
perito não
paga Conselho
de Classe

A exigência de 4 anos de curso sustenta
a diferença existente entre a formação do
Administrador e de um Tecnólogo nas áreas de gestão empresarial. O Administrador
é o profissional formado em curso superior
de Bacharelado em Administração e registrado no Conselho Regional de Administração. Não há outra hipótese de classificação
do Administrador.

U
“A decisão
prevê que só
podem ser
considerados
peritos oficiais
aqueles
inscritos
regularmente
nos conselhos
nacionais de
suas áreas
profissionais.”

ma decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) jogou no lixo todos os laudos produzidos por peritos da Polícia Federal na Operação
Predador, que investigou fraudes de R$ 100 milhões no
Conselho Nacional de Enfermagem (Cofen). Como conseqüência, as condenações de cinco pessoas a penas de até
19 anos de prisão foram anuladas. E os laudos existentes
não poderão ser usados como provas contra os 50 acusados.
A decisão, da ministra Laurita Vaz, prevê que só podem
ser considerados peritos oficiais aqueles inscritos regularmente nos conselhos nacionais de suas áreas profissionais. Assim, os peritos contábeis, no caso da Operação
Predador, teriam de contribuir para o Conselho Federal
de Contabilidade.
O procurador federal Marcelo Freire, autor das denúncias contra os réus da Predador, considerou a medida “inédita” e “absurda”. Ele explicou que todos os laudos têm
de ser assinados por dois peritos oficiais e até a decisão da
5ª Turma do STJ o perito era considerado oficial depois de
prestar concurso e tomar posse do cargo.
Na sua opinião, o mais grave da decisão, que classificou
de uma “inovação” de Laurita, é que isso abre um precedente contra todas as operações da PF fundamentadas
em laudos periciais e contra todos os processos derivados
dessas investigações. A interpretação de Laurita, relatora
do pedido de habeas-corpus de Gilberto Linhares Teixeira,
acusado de ser o líder dos fraudadores e condenado a 19
anos de cadeia, foi seguida pelos ministros da 5ª Turma
Arnaldo Esteves Lima e Felix Fischer
Matéria publicada na Folha de SP
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Portanto, é vetado ao profissional com
formação em outra área exercer atividades privativas do Administrador, inclusive
Tecnólogo, pois não recebe a mesma formação dos Bachareis em Administração.
Os Cursos Superiores de Tecnologia são
cursos que têm duração de dois anos ou
dois anos e meio, conforme o foco da área.
Conduzem para diploma de Tecnólogo,
portando não conduzem ao título de Bacharelado. Sendo assim, os portadores de
diploma de Tecnólogo não poderão obter o
Registro Profissional, não podendo exercer
as atividades privativas das categorias profissionais de nível superior, neste caso e em
especial as atividades do Administrador.
É necessário que os interessados nos
Cursos de Tecnologia tenham clareza sobre
as normas e leis que regem as atividades
profissionais, para depois não terem a surpresa de não poder exercer uma atividade
privativa ou participar de um concurso
público de funções de nível superior.

Atualização profissional

Bahia integra comissão pela qualidade
de ensino

N

a Bahia a primeira Instituição de Ensino Superior a passar pelo
processo de recomendação ou não do CFA foi a Faculdade de
Tecnologia e Ciências – FTC da cidade de Jequié.

O Presidente do Conselho Regional de Administração da Bahia CRA/BA, Adm. Roberto Ibrahim Uehbe, foi designado pelo Conselho
Federal de Administração – CFA para integrar a Comissão Especial de
Qualidade do Ensino, como representante da região Nordeste juntamente com representantes das demais regiões do país. Instituída por
recomendação da assembléia de presidentes do Sistema CFA/CRAs
ocorrida em 14 e 15 de junho em Fortaleza (CE), a comissão tem por
finalidade propor ao Ministério da Educação (MEC) iniciativas para a
melhoria do ensino de Administração, cuja média nacional apresentou
nível de desempenho muito aquém do esperado no último exame nacional de avaliação de cursos.
O CFA se tornou parceiro do Ministério da Educação no processo de
avaliação dos cursos de Administração após a assinatura do Decreto nº
5.773/2006, que trata do reconhecimento e da renovação de reconhecimento dos cursos de bacharelado em Administração. A decisão final
sobre o reconhecimento ou sua renovação cabe ao MEC.
Este ano, o CFA já avaliou 11 cursos em sete estados. A Faculdade de
Cafelândia, no Paraná, foi a primeira a ter o reconhecimento recomendado pelo CFA em parecer encaminhado ao MEC. Na Bahia a primeira
Instituição de Ensino Superior a passar pelo processo de recomendação
ou não do CFA foi a Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC da
cidade de Jequié.

Adm. Roberto Cardoso Presidente do CFA e
Adm. Roberto Ibrahim, Presidente do CRA/BA

Prêmio Belmiro Siqueira de Administração

H

omenagear o estudo da Ciência da Administração através de um prêmio que leva o nome
do Patrono dos Administradores é o grande objetivo do Prêmio Belmiro Siqueira de Administração que, desde 1988, contempla estudantes e profissionais, além de incentivar o
desenvolvimento da área. Monografias, Livros e Empresas focadas em Cidadania vão concorrer
este ano.
O resultado do prêmio saiu no dia 15 de agosto. Os vencedores receberam premiações
que, juntas, ultrapassaram os 15 mil reais, além de troféus e certificados.

Edição 2008
Para o ano que vem, o vice-presidente do CFA Marcos Leal e presidente do Comitê de Julgamento do Prêmio 2007 antecipou novidades em entrevista para a Revista do Conselho Federal
de Administração. Além da ampliação do número de modalidades, a iniciativa deve se aproximar mais dos profissionais. “Queremos premiar não só idéias, mas também soluções utilizadas
no dia-a dia”, diz Marcos Leal.
A princípio, uma das propostas estudadas seria permitir a utilização de filmagem para
mostrar o trabalho executado pelo profissional. A aproximação do trabalho prático não
deverá influenciar no incentivo às pesquisas científicas. “Continuaremos incentivando
e premiando os trabalhos científicos como foi feito”, destacou o vice-presidente.
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Diretoria de Fiscalização e Registro

Entrevista: Adm. Hélder Gutierres
Diretor de Fiscalização e Registro

Z

elar pela credibilidade e ética da profissão de Administrador é uma função que
o CRA/BA coloca em primeiro plano. Graças a esta preocupação, a entidade
é considerada modelo, pelo Conselho Federal no trabalho de fiscalização. O
novo diretor do setor, Hélder Gutierres, garante manter o bom trabalho realizado
e planeja reestruturações para breve. Confira na entrevista, algumas propostas
para 2007.
Qual a finalidade da fiscalização?
Conforme o Art.º 2º da Lei 4.769/65, o CRA/BA deve cumprir a legislação que regulamenta a profissão de Administrador e fiscalizar as atividades prestadas no campo da
Administração.
Qual a visão do CRA/BA em relação à fiscalização?
Apesar da legislação determinar os campos privativos pertinentes aos graduados em
Administração, nem sempre isto é cumprido e temos que agir para que seja. E, ao agir
assim, estamos defendendo a sociedade como um todo.
De que forma esta atuação beneficia a sociedade?
Defendemos a sociedade contra os maus, ou os falsos, Administradores, e contra a
falta de ética no mercado. Para atuar como Administrador é preciso que a pessoa seja
graduada em Administração e ser registrada no CRA. Nós agimos em nome do Governo
e da sociedade contra ilegalidades que prejudiquem a imagem da profissão.
Entre as suas propostas de melhoria, está a implantação de uma nova forma
de atuação dos fiscais. O que seria isto?
Queremos que haja uma melhor integração entre aqueles que fiscalizam e os que serão
fiscalizados. Isto é, pretende-se que não haja pura e simplesmente uma atuação fiscalizadora, mas uma atuação integralizadora em que as questões sejam explicadas, as
dúvidas, sanadas e as razões da atuação, compreendidas.

Adm. Hélder Gutierres

“Nós agimos
em nome do

Governo e da
sociedade contra
ilegalidades que
prejudiquem
a imagem da
profissão”

Como a padronização dos procedimentos de fiscalização vai ajudar nesta tarefa?
Pretende-se que, em conjunto com a Assessoria Jurídica, cada caso seja olhado e analisado tanto quanto possível de uma forma global, mas ao mesmo tempo singular. A idéia
é ter uma fiscalização mais preventiva do que corretiva.

Acompanhamento das Ações de Fiscalização do CRA/BA - 2007

Fonte: Siscafw e livros de registros de ações do CRA/BA.
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Responsabilidade técnica

Câmara de Fiscalização lança Manual de Responsabilidade Técnica

O

Conselho Federal de Administração (CFA) lançou o Manual de
Responsabilidade Técnica do Administrador. O documento foi distribuído
em Mini CD aos participantes do II Encontro Nacional de Diretores de Fiscalização e
Registro do Sistema CFA/CRA’s, realizado
em Vitória (ES), nos dias 5 e 6 deste mês,
um evento que serviu para ressaltar a importância do trabalho de fiscalização.
O Manual produzido pela Câmara de
Fiscalização e Registro (CFR) tem o objetivo de dar esclarecimentos aos administradores sobre as suas atividades profissionais.
Com isso, o CFA age de forma preventiva
e pedagógica juntos aos profissionais de
Administração. De acordo com o diretor
da CFR, José Célio Santos Lima, o Manual
é de grande importância para a profissão
porque orienta não só os administradores,
mas também as empresas e a sociedade em
geral sobre a conduta do profissional. Para
ter acesso ao Manual, entre em contato
com o CFA.

Mesa de Abertura do II EDIF

Sentença favorável

Justiça reconhece mais uma vez
Atividade de Factoring como privativa de
Administrador

N

o último mês de abril, a Justiça
Federal julgou improcedente ação
ajuizada por empresa que desenvolve atividade de factoring (fomento mercantil), objetivando a desconstituição de
auto de infração lavrado pelo CRA/BA em
virtude do seu não registro nos quadros
deste Conselho.

do Estado da Bahia restou consignado
que para a atividade de factoring são
necessários “conhecimentos técnicos
específicos na área de administração
mercadológica e de gerenciamento,
bem como de técnicas administrativas
aplicadas ao ramo financeiro e empresarial”.

Todo procedimento começou à época
do convite realizado pelo Setor de Fiscalização deste CRA/BA para que a citada
empresa se registrasse no Conselho face
a prática de atividade privativa de Administrador sem o devido registro. Não
realizado o registro no prazo legal, foi
lavrado o competente auto de infração
e a questão, então, foi levada ao Poder
Judiciário pela mencionada empresa.

A referida decisão baseiou-se em entendimento predominante no Tribunal
Regional da 1ª Região de que verificados
os elementos característicos da atividade de factoring, tem-se a necessidade
de inscrição no Conselho Regional de
Administração.

Na sentença prolatada pela Juíza da
Sexta Vara Federal da Seção Judiciária

Assim, o auto de infração foi mantido e a atividade de factoring mais
uma vez foi reconhecida pelo Poder
Judiciário como atividade privativa do
Administrador.

“Justiça
reconhece auto
de infração
lavrado pelo

CRA/BA”
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Diretoria de Desenvolvimento Profissional e Institucional

Café com palestra
Evento reúne administradores, empresários e
dirigentes de instituições de ensino em
torno de temas ligados à profissão

A

proximar os maiores representantes
da classe administrativa da Bahia
para discutir o cenário atual da
profissão é dos um dos focos da nova
Diretoria de Desenvolvimento Profissional e Institucional, assumida pela
professora ADM. Maria da Graça Pitiá
Barreto. A proposta está de acordo com
o pensamento do presidente do Conselho Regional de Administração, Roberto
Ibrahim Uehbe, que, na abertura do
Café com Palestra, realizado na Casa do
Comércio, dia 25 de maio, deixou claro
o objetivo do evento – fomentar a união
entre administradores, professores e
instituições de ensino.
O café da mahã contou com uma palestra do Dr. PHD Antonio Freitas e com
o lançamento do livro Segredos de um

Headhunter, do administrador Paulo Lopes. “Este é o primeiro de uma série de
cafés da manhã que virão”, afirma o presidente Ibrahim. “Pretendemos tornar
estes encontros regulares, pois é muito
importante reunir o meio acadêmico e
administrativo no estado”.
“Qualidade de Ensino e Empregabilidade em Administração” foi o tema
da palestra ministrada pelo Prof. Dr.
Antônio Freitas, presidente da Angrad
– Associação Nacional dos Cursos de
Graduação em Administração. Ao apresentar dados da educação no Brasil, o
palestrante destacou alguns fatores que
contribuem para o sucesso de um estudante de administração no mercado
globalizado. “É preciso ter a noção de
disciplina no aprendizado”, disse ele,

Mesa de
abertura do
evento

O palestrante Prof. Antônio Freitas e
o Adm. Roberto Ibrahim
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Autógrafos do Adm. Paulo Lopes

enfatizando que as salas de aulas não
transmitem esta característica fundamental na conquista de objetivos.
Outro ponto importante para se
destacar no mercado é ter noção sobre
Tecnologia, Globalização, Serviços e
Conhecimentos. “Uma boa escola de
Administração tem que ter instrumentos
tecnológicos para se adaptar à globalização, ensinar o aluno a lidar com pessoas
e acender nele a chama de estar sempre
em busca de adquirir conhecimentos e
evoluir”, sugere Prof. Antônio.
Entre os dados divulgados pelo professor, alguns chamaram a atenção. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil
possui um índice de analfabetismo de
13%, maior do que a China, México e
Rússia. A duração média de escolaridade é de 5 anos, enquanto nos EUA é de
12 anos. Já a mão de obra especializada no Brasil é de 9% apenas, enquanto
que na Suécia este índice chega a 38%.
“Como podemos evoluir com dados tão
alarmantes? Para o desenvolvimento do
ensino da Administração, o ensino básico é fundamental”, alerta.
Fechando o evento com descontração, aconteceu o lançamento do livro
“Segredos de Headhunter”, de Paulo
Lopes, renomado administrador com
30 anos de mercado. No livro, ele destaca pontos de impacto no setor administrativo e registra casos de sucessos
e fracassos. “Nesta obra eu confirmo,
através de exemplos, o quanto uma
empresa pode se prejudicar caso se
afaste da metodologia clássica da Administração. Também dou dicas para
o sucesso de uma empresa”, diz ele. E
promete. “Novas idéias serão desenvolvidas em próximos livros”.

Comemoração do “Dia do
Administrador” em 2007

O

Conselho Regional de Administração da Bahia - CRA/
BA, o Sindicato dos Administradores do Estado da
Bahia - SINDAEB e a Federação Nacional dosAdministradores - FENAD, com apoio das IESs, reuniram Administradores, professores e estudantes do Curso de Administração,
na comemoração do “Dia do Administrador”, realizada em 12
de setembro de 2007, às 19h no Salão Iemanjá do Centro de
Convênções da Bahia, nesta Capital, com entrega do prêmio
“Administrador Emérito” e a Conferência Magna com o conferencista Clovis Tavares, especializado em “Advanced Marketing” pela State University of New York e vencedor de 4 Tops
de Marketing pela ADVB. Em 2006, foi apontado pela Revista
Veja como um dos 5 melhores palestrantes da atualidade.

Profissionais homenageados com o
Prêmio Administrador Emérito:
Categoria Administração Pública
Adm. Ana Lúcia Barbosa Castelo Branco
Ex-Secretária de Educação e Administração do Estado da Bahia

Categoria Administração Empresarial
Adm. Antônio Pedro Gordilho de Farias Filho

Diretor Geral da COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia

Categoria Gestão de Instituições de Ensino
Adm. José Rosalvo Peixinho

Diretor Geral da FABAC – Faculdade Baiana de Ciências

Eventos

Convênios

I EPROCAD e Fórum de Ensino de
Administração 2007

Conselho Regional de Administração da Bahia - CRA/BA e o
Sindicato dos Administradores
da Bahia têm firmado diversas parcerias
e convênios destinados aos profissionais
e empresas registrados e com situação
regularizada perante ambas as entidade.

A Associação Nacional dos Cursos
de Graduação em Administração - ANGRAD/Bahia, em conjunto com o
Conselho Regional de Administração
da Bahia - CRA/BA, Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia,
Faculdade Ruy Barbosa, FIB - Centro
Universitário e a Faculdade de Tecnologia
Empresarial – FTE, promoverão, nos dias
18 e 19 de outubro de 2007, o Fórum de
Ensino Superior de Administração 2007 e
o I EPROCAD/BA – Encontro de Professores e Coordenadores de Administração
da Bahia.
O Fórum 2007 tenta inverter a lógica
dos congressos tradicionais, onde poucos
falam e muitos escutam. Será constituído
por seis temas, que serão debatidos em
dois dias.
Em cada tema haverá uma mesa redonda composta por dois facilitadores e um
moderador: os dois primeiros debaterão a
dualidade contida em cada tema, cabendo

ao último uma questão provocadora ao final das falas e a coordenação dos debates
com o auditório.
Segue-se ao esgotamento dos temas do
dia, no final da tarde, a divisão do auditório em três grupos, conforme intenção
manifestada pelos participantes por meio
de lista de interesse, para o relato de duas
experiências preferencialmente antitéticas
e entrevistas por grupos focais em cada
tema. Esses grupos serão conduzidos pelos
moderadores de cada tema, que levarão
um conjunto de três perguntas que explorem aquelas dualidades com o auxílio dos
grupos focais.
Todo o encontro, inclusive os grupos
focais, será registrado para posterior transcrição. As mesas redondas serão gravadas
num DVD, para posterior distribuição às
IES interessadas. As entrevistas focais de
cada tema serão subsídios para um livro,
organizado e distribuído pela área científica do evento.

O

Com esta iniciativa, o CRA busca
proporcionar descontos em cursos de
Graduação, Extensão e Pós-Graduação,
incentivando a formação profissional,
além de desonerar o custo com serviços
através de parcerias com diversos escritório virtuais.
Já o SINDAEB possui convênios mais
abrangentes, que englobam clínicas,
restaurantes, hotéis, escolas, academias,
planos de saúde, óticas, jornais e revistas e até oficinas de automóveis.
Os interessados podem acessar, no
site do CRA – www.cra-ba.org.br, o
link Registrados e conferir a lista de parceiros completa. E, os estabelecimentos
que desejem firmar novos convênios,
entrar em contato através do e-mail:
dir-formprofissional@cra-ba.org.br

programação de cursos - 2º SEMESTRE/2007
Também no site do CRA/Ba você tem acesso a agenda de cursos na área de Administração. Basta entrar no link Área Acadêmica e clicar em cursos. Os cursos podem ser procurados de acordo com a data da realização - www.cra-ba.org.br
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Diretoria Administrativo-Financeira

2007:
Crescimento e mudanças

Equipe CRA-BA

Para acompanhar o
crescimento, e os novos
desafios para 2007, a Diretoria
Executiva do Conselho
Regional de Administração da
Bahia (CRA/BA) promoveu
mudanças também em sua parte
física.

As novidades têm como

meta a agilização dos serviços
prestados pelo órgão, bem
como a sua modernização,
melhorando o atendimento aos
registrados e à sociedade em
geral, como afirma a

Diretora
Administrativo-Financeira,
Adm. Vildete Cáscia Moura
Santos, que ocupa o cargo
há mais de dois anos e está à
frente destas mudanças.

S

Adm. Vildete Cascia Moura dos Santos,
Diretora Administrativo-Financeira

egundo Vildete, houve uma ampliação significativa no espaço físico, com aproveitamento de áreas subutilizadas e reaproveitamento de outras. “Estamos
reformando a sede, modificando o layout, modernizando rotinas, implantando
novos serviços, com o objetivo primordial de satisfazer ainda mais a nossa clientela”.
O auditório está maior e totalmente equipado, a Plenária, onde são feitas reuniões
especiais, ganhou um novo espaço,” afirma a Diretora. O CRA/BA, funciona no
quarto e sexto andares, do Edifício Metropolitano Alfa, na Av. Tancredo Neves.
Além da melhoria na parte física, a estrutura geral também está sendo revista.
Novos equipamentos de informática foram adquiridos e uma nova central telefônica, com maior capacidade de atendimento, facilita o desenvolvimento de um bom
trabalho entre os 28 funcionários existentes no Conselho, entre profissionais e estagiários.
“Também criamos um Pré-Atendimento para os administradores e empresas do
ramo que procuram o CRA/BA. Com esta opção, os nossos serviços terão mais
agilidade, pois a apresentação dos documentos necessários como pré requisitos para
solicitações, as mais diversas tais como: Emissão de Certidão, Licença de Registro,
Inscrição, Carteira Profissional, etc, passará por uma triagem, explica a Diretora,
ressaltando que parte destas mudanças são financiadas pelo PROAR –Programa de
Apoio aos Conselhos Regionais, do Conselho Federal de Administração-CFA.
“No que tange a melhoria no atendimento aos nossos clientes do Interior, a comunicação entre a sede do CRA/BA em Salvador e as suas Delegacias deve ficar mais
alinhada”, diz Vildete. As unidades de Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Barreiras participarão com maior freqüência de Encontros e Conferências,
através dos seus Delegados, que são Administradores bem conceituados nas regiões
em que se localizam.
Ainda este ano será feito o II Encontro de Delegados, oportunidade em que todas
as modificações são repassadas, para que haja uma uniformização de procedimentos
administrativos entre as Delegacias e maior integração entre elas e os Setores do
Conselho, para os quais são encaminhadas as solicitações feitas por Administradores
e empresas localizadas no interior da Bahia.
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Empresas

Supersimples:
O que muda?

Dez milhões de pequenos empreendedores,
atualmente na informalidade, poderão
ser beneficiados pelo Supersimples

Contribuições sociais
O Supersimples vale para todo o País e,
a partir de janeiro deverá unificar nove
impostos e contribuições: seis federais
(Imposto de Renda de Pessoa Jurídica,
IPI, CSLL, PIS/Pasep, Cofins e INSS
patronal); um estadual (ICMS); um
municipal (Imposto sobre Serviços ISS); e a contribuição para as entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical.

Direitos trabalhistas
Depósito dos recursos das contribuições sociais do INSS será
regulamentado em outro projeto de lei, e as obrigações trabalhistas serão preservadas. O projeto não tira direitos dos trabalhadores, pelo contrario da aos empregados dos informais.
Redução da carga tributária
A redução da carga tributária para categorias já incluídas no
Simples Federal será de 15% a 29%. As novas categorias de prestação de serviços que serão incluídas no Supersimples poderão
ter uma redução de 45% em relação à atual carga tributária.
Licitações
As empresas que integrarem o Supersimples poderão participar
exclusivamente de licitações públicas relativas a contratos de
até R$ 80 mil. Além disso, a administração pública deverá exigir
das grandes empresas a subcontratação de micro ou pequenas
empresas em até 30% do total licitado.

Limites de enquadramento
Os limites de enquadramento no sistema tributário serão de até R$ 240 mil
de renda total bruta para a microempresa e de até R$ 2,4 milhões para a
empresa de pequeno porte. O projeto
prevê ainda a presunção automática da
opção pelo Supersimples. Na prática,
isso significa que, no momento em que
é constituída, a empresa entra automaticamente no sistema simplificado de
tributação.
Se o empresário não quiser aderir ao
Supersimples, ele terá que manifestar
essa intenção por ofício. Escritórios de
contabilidade, corretores de imóveis,
produtoras de cinema, escolas de natação e empresas de vigilância são alguns dos beneficiados com a inclusão
no projeto. Aproximadamente 10 milhões de pequenos empreendedores,
atualmente, estão na informalidade.

Credito
Prevê que as instituições financeiras concederão linhas de crédito específicas para as micro e pequenas empresas.
O que mantém
Mantém a obrigatoriedade de entrega da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), para garantir as estatísticas relativas ao
mercado de trabalho;
Dispensa
Dispensa as empresas optantes pelo Simples Nacional do pagamento do salário-educação;
Cria
Comitê Gestor de Tributação, a ser definido em ato do Poder
Executivo e composto por representantes da administração tributária do Executivo da União, dos estados e dos municípios.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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CIDEAD

Abertura do evento com diretoria do CFA e CRA Bahia.

CRA/BA reúne 1,2 mil
administradores no CIDEAD
O conferencista Carlos Hilsdorf discute o
Administração e surpreende com ilusionismo em
levou 1200 pessoas ao Centro de Convenções.

O

que truques com cartas de baralho
tem a ver com o futuro da Administração? Se o palestrante for
Carlos Hilsdorf, tudo. É através de mágica
e ilusionismo que o conferencista prende
a platéia e consegue ilustrar seu discurso
sobre a necessidade de criatividade no
mundo empresarial. No Cidead Salvador –
Ciclos de Debates em Administração e Seminário de Inovação – ocorrido em 30 de
maio, no Centro de Convenções da Bahia,
foi assim que ele abordou o tema “Inovação para a Excelência” e convidou a todos
para refletir sobre as constantes mudanças
no cenário brasileiro e seus impactos na
profissão de administrador.
O Cidead é um evento organizado pelo
Conselho Federal de Administração (CFA)
na tentativa de ajudar os administradores a
manterem-se atualizados e a posicionaremse num mercado dinâmico e competitivo
como o atual. São palestras que ocorrem
em várias cidades e, na edição soteropoli14

futuro da
evento que

tana, os estudantes e profissionais da área
puderam contar com a participação do
renomado conferencista Carlos Hilsdorf,
consultor pós-graduado em Marketing e
pesquisador do comportamento humano.
De forma lúdica e atraente, Carlos propôs novos caminhos para a ciência administrativa, sempre se adequando às novidades
tecnológicas e comportamentais. “Estamos
em um momento de mudança histórica. É
a era da Administração. É a sociedade do
conceito, da gestão, diferente da época da
Revolução Industrial, quando o foco era
apenas a produtividade”, explica Hilsdorf,
que é colunista de importantes veículos
e autor do livro Atitudes Vencedoras, um
dos 50 melhores sobre sucesso pessoal e
profissional, segundo a revista Veja.
Logo ao abrir a palestra, Hilsdorf fez uma
justa homenagem às mulheres, falando do
papel importante que elas exercem na face
atual dos negócios. “É o que chamamos de

‘Evolution’, uma evolução encabeçada pelas virtudes femininas num mundo onde o
homem sempre foi prioridade. Os salários
ainda são injustos e ainda existem preconceitos, mas a participação da mulher no
mercado é cada vez maior e deverá ser
dominante”, prevê o palestrante.
Entre vários conceitos, o autor apresentou dicas de como ser inovador e se destacar na profissão e na vida pessoal. “Estamos na era da convergência, do all in one
(tudo em um), uma característica da nossa
sociedade sem tempo. Os profissionais têm
que estar por dentro de tudo, uma graduação apenas não basta. Temos que investir
e obter conhecimentos em diversas áreas.
Além de sermos criativos, temos que inovar, criar valores adicionais às idéias para
que elas tenham inúmeras funções. É uma
forma business de trabalhar com a criatividade”, explica Hilsdorf.
O presidente do Conselho Regional de
Administração da Bahia (CRA/BA), administrador Roberto Ibrahim Uehbe, disse
que o número de participantes, quase
1200 pessoas, superou sua expectativa.
“Para uma quarta-feira na Bahia, foi um
público excepcional e valeu à pena, pois
a palestra foi excelente”, afirmou o administrador. Segundo ele, as parcerias com o
Conselho Federal para promoção desses
eventos são muito importantes, pois permite reunir não só administradores, mas
também estudantes de Administração, autoridades, empresários e professores.

A magia da
Administração

Público lotou o Centro de Convenções

Show à parte
Como se não bastasse propor uma grande reflexão sobre o futuro do
mercado e como é possível se inserir nele de forma vantajosa, Carlos
Hilsdorf faz questão de agraciar a platéia com seus dotes para o ilusionismo.
Ao chamar três estudantes ao palco, ele impressionou com truques de
adivinhação e ao fazer aparecer objetos – uma garrafa de champagne e
uma vela. Resultado: atenção redobrada da platéia, que saiu do Centro
de Convenções surpreendida com a palestra. “Sempre gostei de ilusionismo desde criança. Então quis inovar, trazer meus dotes para o meu
trabalho de forma que as discussões sobre o mundo dos negócios ficam
menos maçantes”, conclui.
Economista, Pós-Graduado em Marketing pela FGV, autor, consultor
de empresas e profundo pesquisador do comportamento humano, Carlos Hilsdorf é considerado o mais carismático e um dos mais requisitados
conferencistas do país.
Responsável pela abertura dos maiores eventos empresariais do Brasil, Hilsdorf é presença constante nos principais Congressos e Fóruns de
RH, Liderança, Administração, Marketing e Vendas do país e da América
Latina. Esteve em Salvador participando do CIDEAD, evento promovido
pelo CFA e CRA/Ba.

Seminário de inovação
A programação especial dos Conselhos em parceria com o MBC
continuou no dia seguinte (31), com o ”Seminário de Inovação”,
ministrado pela administradora Ednalva Morais, no auditório do
CRA/BA. Dele, participaram 40 administradores e empresários previamente convidados pelo Conselho. A palestrante atua há mais de
15 anos na área de inovação tecnológica com foco nas micro e pequenas empresas. Ela é vice-diretora do Centro de Desenvolvimento
Tecnológico (CDT) da Universidade de Brasília (UnB).
Hilsdorf brinca com a platéia.
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Profissão

Sistema CFA/CRAs estabelece
planejamento para os próximos 4 anos

S

alvador foi a sede de um importante
evento que reuniu todos os presidentes dos Conselhos Regionais de Administração do país. Objetivo: definir novas
diretrizes e estratégias para fortalecer os
administradores brasileiros nos próximos
10 anos. Promovido pelo Conselho Federal de Administração (CFA), Conselho
Regional de Administração Bahia (CRA) e
Sindicato dos Administradores do Estado
da Bahia(SINDAEB) nos dias 22 e 23 de
março (manhã) no Bahia Othon Palace
Hotel, o seminário contou também com
a presença dos conselheiros federais, dos
quais dois terços foram empossados em
janeiro.
Intitulado “Planejamento Estratégico do
Sistema CFA/CRAs 2007/2010”, o evento traçou um panorama da tendência de
crescimento da carreira administrativa no
país. Atualmente, são 640 mil estudantes
matriculados em mais de 2 mil instituições
de ensino superior, além de 252 mil profissionais registrados. Só na Bahia, 36 mil
alunos freqüentam o curso de graduação
na área, oferecido por 94 instituições. O
estado contabiliza, ainda, 15 mil administradores registrados.
De acordo com o presidente do CFA,
ADM. Roberto Carvalho Cardoso, o desafio que envolve todas as instâncias é “aumentar o valor e a presença do administrador no mercado profissional brasileiro.
As eleições legítimas e democráticas no
sistema foram vitoriosas, e agora é hora de
trabalharmos unidos em favor do administrador e da sociedade. Por isso, resolvermos mobilizar toda nossa liderança para
uma construção coletiva”, afirma.
O anfitrião, ADM. Roberto Ibrahim
Uehbe, presidente do CRA/BA, ressaltou
que o evento proporcionou uma excelente
oportunidade de abordar os problemas locais e encontrar soluções conjuntas. “Com
a presença dos presidentes dos CRAs, conselheiros e o apoio do CFA, tivemos uma
expectativa muito positiva sobre os caminhos a serem seguidos a curto e a longo
prazo”, afirma Ibrahim.
Um exemplo foi a discussão sobre a
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Adm. José Ribamar (SINDAEB); Adm. Roberto Carvalho (CFA); Adm. Roberto Ibrahim (CRA/BA)

portaria do Ministério da Educação que, a
partir do dia 07 de julho, dará fim as habilitações no processo de graduação, permitindo o bacharelado apenas em Administração. Para Roberto Ibrahim, realmente
existe um excesso de habilitações nos
cursos de Administração. “A variedade de
ênfases nas graduações dilui a profissão e
prejudica os próprios administradores. Em
São Paulo, já existe até administração voltada para cemitérios”, alerta o presidente.
Em sua opinião, a medida do MEC se faz
importante no contexto atual, pois rotulações como “administração hospitalar”,
“administração com ênfase em marketing”,
“administração com ênfase em análise de
sistemas” acabam restringindo o mercado
de trabalho para estes profissionais.

Comissão Permanente do Planejamento Estratégico do CFA: Adm. Marcos Leal; Adm. Ramiro
Carbalhal

Salvador sedia
1ª Assembléia
de presidentes
do sistema
CFA/CRAs
Assembléia - No dia 23 de março (tarde) e 24, os presidentes
reuniram-se em um outro evento
para discutir questões diversas
sobre o setor: legislação, fiscalização, convênios, registros e
projetos relacionados à carreira
de administrador. A Assembléia
de Presidentes do Sistema CFA/
CRAs realiza-se trimestralmente
e, há 11 anos, não acontecia no
estado da Bahia. Cerca de 50 pessoas presenciaram este evento,
cujo foco foi a discussão de novas
estratégias para a evolução do setor administrativo do país.

Pesquisa aponta perfil do
administrador brasileiro
Conforme os resultados da pesquisa, o
Administrador tem visão sistêmica, é articulador, possui capacidade de integrar as diversas
áreas das organizações e tem habilidade para
formar e liderar equipes. Seus principais cargos são gerência (21%), analista (13%) e presidência/proprietário (9%), atuando em áreas
de Administração Geral, Financeira e Vendas.
Em sua maioria são homens, com idade entre
23 e 30 anos, casados e sem dependentes,
com curso de graduação em universidade
particular, possuindo algum tipo de especialização na própria área de Administração.
Inglês já é comum como segunda língua e a
maioria possui registro profissional.
A presença de um Administrador dentro
da empresa agrega mais valor. Isso foi confirmado na pesquisa, onde ficou constatado
que 63,82% dos empregadores preferem ter
profissionais desta área em seus quadros de
funcionários. Além disso, 8% das empresas
respondentes têm mais da metade de administradores em suas equipes.

I

ntitulada “Pesquisa sobre o Perfil,
Formação, Atuação e Mercado de
Trabalho do Administrador - 2006”,
ela foi realizada em todos os estados representados pelos 23 Conselhos Regionais
de Administração (CRAs). No total, o CFA
recebeu 10.552 respostas, das quais 9.178
de Administradores, 447 de empregadores
e 927 de professores. Para a elaboração
dos questionários, foram realizadas longas
entrevistas com a diretoria de sete grandes organizações de diferentes setores:
Companhia Vale do Rio Doce (indústria),
Bradesco (serviços), Casas Bahia (comércio), Sebrae (micro e pequenas empresas),
SOS Mata Atlântica (organizações sociais).
Esta é a quarta edição da pesquisa, que
está mais completa, com novos tópicos e
cruzamentos de tabelas e comparações do
resultado atual com os resultados passados
– assim, cada CRA poderá ver a evolução
da área em sua região específica.

Dentro desta pesquisa, foi apontado também o perfil dos professores das Instituições
de Ensino Superior (IES) do país. A maioria
deles possui atividades paralelas à vida acadêmica. São graduados em Administração,
com conclusão do curso entre 1990 e 1999
em universidade particular, é especialista ou
mestre, leciona em média duas disciplinas,
sendo a maior incidência na matéria “Teoria
Geral de Administração”, com carga horária
em média de 12 horas semanais.
O maior objetivo da pesquisa foi analisar
cenários e identificar tendências para a profissão por meio de levantamentos diagnósticos
da situação dos profissionais do mercado.
Segundo o professor e consultor da FIA/
USP, Alfredo Fortuna, na pesquisa anterior,
administradores e empregadores apontaram
deficiências percebidas nos cursos de bacharelado em Administração e no desempenho
de recém-formados. “Agora, em 2006, aquela
avaliação evoluiu positivamente e os empregadores elevaram o nível de aprovação comparando de forma favorável o desempenho
dos seus administradores com outros profissionais na realização de idênticos trabalhos”,
ressalta.

Apesar dos resultados positivos da
pesquisa, existem controvérsias quanto à estabilidade da Administração
no cenário atual. Para o presidente
do CRA/BA, Roberto Ibraim Uehbe,
o sucesso da profissão está ligado ao
desenvolvimento do País. Na Bahia,
são 36 mil alunos de administração
em 87 faculdades e 16 mil registrados
no Conselho. Mesmo assim, ele destaca conquistas para o setor na Bahia,
como a inserção de um representante
do CRA/BA na Junta Comercial da
Bahia para verificar a necessidade de
Administradores na constituição de algumas empresas que atuam no ramo.
Já para o presidente do CFA, Roberto
Carvalho Cardoso, que esteve em Salvador para eventos do setor, a Administração passa por um momento propício e
favorável, mesmo com o grande número
de profissionais no mercado. Para ele,
está havendo uma conscientização maior
quanto à importância de profissionalização dentro das empresas. “Os empresários estão sentindo a necessidade, e as
vantagens, de transferir a responsabilidade para o administrador, exatamente
como aponta a pesquisa”, disse ele em
entrevista ao Jornal A Tarde. “Outro
indicativo é que muitas pessoas com formação em outras áreas fazem pós-graduação em Administração”, completa.
Os resultados estão disponíveis no site
do Conselho Federal (www.cfa.org.br),
com sumário executivo completo.
Na Bahia, esta análise é reforçada
pelo recente crescimento que vem ocorrendo no Estado. O turismo e hotelaria
vêm gerando muitos empregos, principalmente após a chegada de megaprojetos, como os empreendimentos estrangeiros no Litoral Norte. O agronegócio
também ganha força, com destaque para
o Oeste do Estado. Por fim, a área de
logística vem despontando, não só nos
pólos industriais próximos, como Mataripe, Lauro de Freitas e Camaçari, mas
também no Sul do Estado, depois da implantação do pólo de celulose.
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Administração pessoal

Administrar o orçamento
pessoal é uma tarefa que
exige planejamento e
disciplina

É cada vez maior o número de empresas que buscam consultorias para organizar as
contas pessoais dos seus executivos. E não pense que este descontrole é privilégio dos
que têm muito dinheiro. Qualquer assalariado corre o risco de chegar ao final do mês no
limite do cheque especial, acumular dívidas no cartão de crédito ou gastar muito mais do
que o salário permite, porque os consultores são unânimes em afirmar que o problema
quase sempre é comportamental e não de saldo na conta bancária.
O descontrole na administração das finanças é uma situação que, ao contrário do que
se pensa, não prejudica apenas a vida pessoal. Um orçamento doméstico desequilibrado
costuma ter reflexos negativos no ambiente de trabalho, gerando queda no rendimento,
baixa produtividade e desmotivação nos profissionais. Em alguns processos de seleção, o
descontrole nas finanças pessoais pode, até mesmo, minar as chances de um candidato
bem preparado. “A maneira com que o profissional lida com o dinheiro pode ser um fator
de observação da empresa”, diz a coordenadora de RH, Andrea Dantas, que trabalha com
seleção de pessoal.

“O ideal é que, ao final do
mês, o profissional consiga
economizar entre 10% e 20%
do seu salário, qualquer
que seja o salário”

Para Andrea, este descontrole tem um motivo simples: falta de planejamento. Muitas
pessoas gastam o seu salário em várias pequenas despesas e, ao final do mês, não sabem
como o dinheiro não deu. O primeiro passo, segundo ela, é fazer um orçamento, anotando todos os gastos, diariamente. Dessa forma, é possível, ao final do mês, visualizar todas
as despesas e, a partir daí, reorganizar os gastos. Em alguns casos mais graves, segundo
a consultora, é necessário definir uma estratégia de emergência para saldar as dívidas,
sair do vermelho e, então, adotar o hábito de planejar e controlar as despesas. “O ideal é
que, ao final do mês, o profissional consiga economizar entre 10% e 20% do seu salário,
qualquer que seja o salário”, orienta.
Algumas atitudes podem ajudar nesse processo. Evite comprar por impulso, compras
não planejadas são os principais vilões de um orçamento desequilibrado. Siga esse conselho por trinta dias e veja a diferença. Saque apenas o necessário no caixa eletrônico,
evitando andar com uma grande quantia na carteira, faça uma estimativa real dos seus
gastos por semana - almoços, lanches, gorjetas - e saque. Ande com poucas folhas no
talão de cheque, pois isso fará você pensar duas vezes antes de usá-lo; mantenha apenas
um cartão de crédito; prefira o cartão ao cheque pré-datado ou pagamento em espécie, já
que o cartão registra os seus gastos e permite um controle maior das despesas. É o ideal,
desde que não haja juros.
O consultor Renato Peixoto, da empresa Empreend RH, lembra que administrar finanças pessoais não difere muito de gerenciar o caixa de uma empresa ou mesmo de um
país. Mudam apenas a proporção e a complexidade. “É preciso analisar dois conjuntos
de contas: as receitas e as despesas”, diz ele. O lado das receitas é normalmente meio
engessado. Se você é assalariado, pode buscar uma elevação de sua renda fazendo horas
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extras, com a anuência da empresa. Já o
profissional com remuneração variável,
tem à sua disposição a possibilidade de,
fazendo uso de sua habilidade e criatividade, gerar novos negócios, buscar novos
clientes, aumentar suas vendas. Ele também indica a listagem das despesas como a
melhor forma de conseguir o controle das
finanças (veja box).
Seu alerta vai para um item que muitas vezes é negligenciado: juros e tarifas
bancárias. “As pessoas não percebem, mas
desde o fim da inflação inercial (aquela de
30% ao mês que chegou ao extremo de
3% ao dia nos idos dos anos 80) os bancos passaram a cobrar por todo e qualquer
serviço prestado”, avisa ele. Uma pesquisa
realizada pela Associação Nacional dos
Executivos de Finanças, Administração
e Contabilidade (Anefac) junto a 3.477
consumidores na cidade de São Paulo, demonstrou que 29,83% da renda das famílias é destinada ao pagamento de encargos
financeiros. Este índice sobe para 35,43%
no caso do trabalhador de baixa renda (um
a cinco salários mínimos).
A hora do corte – Muitas famílias com
dificuldades de equilibrar suas receitas e
despesas se desesperam por não encontrar gordura para cortar no orçamento
doméstico. Estas pessoas alegam que não
possuem nenhum “luxo” e seu gasto é
composto do mínimo necessário. Acontece
que o perfil de consumo mudou muito nos
últimos anos e diversos tipos de despesas,
na realidade, são supérfluos.
Uma despesa que vem crescendo em
participação no orçamento familiar, por
exemplo, é a telecomunicação. Com o
objetivo de estarem sempre acessíveis, as
pessoas mantêm telefone fixo, celular, bip,
pager, etc. Se tem filho adolescente então,
aí é que este tipo de despesa abocanha
grande parte da renda. Será que é necessário o seu filho ter um celular? E você? será
que não pode dividir um aparelho com a
família?
Outra despesa que compromete grande
parte do orçamento é o transporte. Está
certo que os transportes públicos aumentaram significativamente de preço nos últimos dois anos, mas é ao transporte particular que me refiro. Com o preço da gasolina
subindo constantemente, encher o tanque
de um carro uma única vez está custando

quase 100 reais! Se você gasta um tanque
por semana, lá se vão 400 reais por mês.
Nas grandes metrópoles, é comum observar, na hora do rush, os carros com apenas
uma pessoa em cada veículo.
Existe outro luxo no hábito do brasileiro comum - incompatível com a faixa
de renda de uma família classe média: a
empregada doméstica. O custo de um empregado doméstico não é só o seu salário,
você tem mais uma boca para alimentar,
é mais gasto de energia, além de que nem
sempre esta pessoa utiliza os produtos de
uso diário com a mesma parcimônia da

dona-de-casa. Nos países industrializados,
apenas as famílias ricas possuem empregados domésticos. A diarista já é uma profissão institucionalizada. Para otimizar um
orçamento doméstico, é imprescindível
avaliar a “necessidade” de cada gasto. Algumas pessoas abandonam cursos de especialização porque não cabem em seu orçamento, mas não abrem mão dos confortos
citados acima. Um orçamento organizado
e previsível é o primeiro passo para um
planejamento eficiente. E o planejamento
financeiro é a única forma de uma família
classe média alcançar seus objetivos de
longo prazo.

Confira a sugestão do consultor Renato Peixoto
para sua planilha de orçamento:
Grupo da Habitação: prestação da casa ou aluguel, IPTU, seguro residencial,
condomínio, água, energia elétrica, gás encanado ou de cozinha, telefone fixo,
manutenção da casa;
Grupo da Saúde: assistência médica e odontológica, farmácia, academia de
esportes;
Grupo da Alimentação: gastos com alimentação básica em geral, despesas em
supermercado (inclusive produtos de limpeza e higiene pessoal);
Grupo da Educação: escola e material didático dos filhos, cursos, seminários,
congressos, livros técnicos ou não;
Grupo do Transporte: prestação do carro, IPVA, seguro obrigatório, seguro do
veículo, combustível, multas, transporte coletivo, estacionamento pago, manutenção do carro;
Grupo da Cultura e Lazer: cinema, teatro, restaurantes, bares, assinatura de
revistas, TV a cabo, provedor de acesso à Internet;
Grupo das Despesas Financeiras: tarifas bancárias, juros de cheque especial e
empréstimos, juros embutidos em financiamentos;
Grupos dos Diversos: telefone celular, vestuário e acessórios, empregada doméstica, previdência privada.
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Eventos

CRA/BA Apóia diversos eventos
O Conselho Regional de
Administração da Bahia – CRA/
BA, através de sua Diretoria de
Desenvolvimento Profissional
e I nstitucional procura
apoiar eventos na área da
administração .

O objetivo

a

divulgar estes eventos para os

Administradores registrados
neste C onselho , trazendo um
benefício para este através de
descontos .

A entidade agradece

aos parceiros e aproveita para
afirmar a disposição de renovar
as parcerias por muitos anos.

Fórum Nacional: Espiritualidade, Competência e Alta-Performance; Seminário: Como Implantar e Desenvolver Recursos Humanos na Empresa;
Projeto Maxvendas com a palestra O Vendedor Pitbull; Workshop: Responsabilidade Social – Como Inserir na Estratégia de Negócios da Empresa;
Fórum Nacional: Remuneração e Competências – Implantação, Gestão e
Avaliação, promovidos e realizados pela CIN Educação Empresarial (www.
cinrh.com.br); 5º Fórum Brasil de Administração, promovido e realizado pela Múltipla Difusão do Conhecimento (www.portalmultipla.com.
br);Business Coffee – Tecnologia da Informação, promovido e realizado
pela Help Consultoria (www.help-info.com.br); Welcome Coffee – Novos
Rumos e Desafios da Gestão de Risco, promovido e realizado pela DNV
– Det Norske Veritas (www.dnv.com.br) e Executive Business Consulting
(www.executivebc.com.br); Seminários Práticos de Gestão, promovido e
realizado pela ABRH/BA (www.abrhba.com.br); Workshop: Planejamento
Estratégico de Carreira, promovido e realizado pela Organiza Consultoria
em Gestão Empresarial (www.organiza-ba.com.br); Seminário Empresarial:
Moderna Administração de Empresas – Como Administrar e Fazer sua Empresa Crescer, promovido e realizado pelo Instituto de Marketing (www.
institutodemarketing.com.br) foram os eventos apoiados pelo CRA/BA
no primeiro semestre de 2007.

FIA e Comad marcados para setembro

Enangrad
O XXVIII Encontro Nacional dos Cursos
de Graduação de Administração (ENANGRAD) aconteceu entre os dias 01 a 03
de agosto, em Cuiabá, no Centro de Convenções do Pantanal. O ENANGRAD é o
maior encontro acadêmico de Administração de Empresas da América Latina, com
cerca de 800 participantes. Foram três
dias de debates e conferências, reunindo
administradores, estudantes, professores,
coordenadores de cursos e autoridades
ligadas à temática: “Novas fronteiras do
Ensino da Administração”.

Entre os dias 23 e 27 de setembro de 2007, o Conselho Regional de Administração do
Rio Grande do Sul (CRA/RS) e a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
realizam, em edição conjunta, dois eventos conhecidos dos Administradores brasileiros.
O X Fórum Internacional de Administração (FIA) e o IV Congresso Mundial de
Administração acontecem em Portugal.
Com o tema “Visão 2020: Administração de Empresas na Mudança do Século XXI”,
o Fórum deste ano pretende desvendar novos horizontes e torna-se indispensável para
aqueles que entendem que são grandes os desafios da Administração e dos seus agentes
na busca de vantagens competitivas sustentáveis em um mercado que se tornou global.
O Fórum é realizado a cada dois anos. Suas conferências e painéis abordam temas
como globalização, combate à pobreza, geração de empregos e a relevância do Administrador nos setores públicos e privados. Inscrições e valores de pacotes de viagem estão
disponíveis no site http://www.mundialdeadministracao.com.br
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Conbrad
A cidade de Maringá(PR)recebe, de 17 a 20 de setembro, o
Conbrad – Congresso Brasileiro de Administração 2007. O
evento tem apoio das universidades locais e entidades ligadas
aos estudos da Administração. O Conbrad possui uma função
social e integradora, criando um intercâmbio entre profissionais,
estudantes, professores e outros interessados. Paletras, fóruns e
debates vão circular sobre o ema “Administração: rumos e perspectivas para a competitividade”. Será a sexta edição do evento,
que ocorre simultaneamente com o V Encontro Regional de Administração - ERA . As inscrições estão abertas, no valor de R$ 40
e se encerram no dia 17 de setembro. Mais informações no site
do evento: http://www.conbrad.com.br/

XIV Conamerco
O renomado Congresso de Administração do Mercosul – Conamerco – está em sua
décima quarta edição e toma a cidade de Colônia del Sacramento – Uruguai como sede.
Entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro de 2007, o país vizinho será o centro de
discussões sobre o futuro da administração nos países da América do Sul, ao desenvolver
o tema “Os administradores e o novo tempo”.
Expositores de todo o continente apresentarão trabalhos incluídos no seguintes temas:
Dinâmica Comercial; As Novas Realidades do Trabalho; Administração e Economia; Mediação e Arbitragem; Negociação; A Gestão do Conhecimento; a Auto-transformação
Estratégica para Administrar o Intangível. O site do evento (http://www.cpcs.edu.uy/
webconamerco.htm) dispõe a ficha de inscrição e detalhes sobre os temas que serão
abordados, além de informações sobre hospedagem em Colônia del Sacramento.

Conad 2007
Goiânia se prepara para receber um dos
maiores eventos que reúne estudantes
de Administração de todo o país, o
XII Conad – Congresso Nacional de
Administração. Este ano, o tema principal é “Administração e Educação: O
Caminho para o Desenvolvimento”,
que terá palestras, fóruns e debates
consistentes e profissionais de peso

trocando conhecimentos com todo o
meio administrativo interessado. Entre os dias 20 e 22 de setembro, estudantes, professores e profissionais da
área se reúnem em uma grande confraternização, que une a ciência administrativa e a integração, com direito
a festas e comemorações já incluídas
no programa do evento.

A proposta do XII CONAD é possibilitar
intensa troca de percepções e análise sobre
a realidade nacional, à luz da Ciência da
Administração. Serão 3 dias oportunidade
de conhecer as tendências e rumos do futuro, debatendo sobre polêmicos assuntos.
Sua presença é importante para atingirmos
o objetivo do XII CONAD. Mais informações: http://www.conad.adm.br/
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Livros
FAMÍLIA S.A.: GESTÃO DE EMPRESA FAMILIAR E SOLUÇÃO DE
CONFLITOS

PEDRO PODBOI ADACHI
Editora: Atlas
Esta obra foi organizada como um conjunto lógico de aulas para serem ministradas aos interessados no tema de empresas familiares. Dividido em quatro partes, apresenta na Parte I as explicações básicas, que servem de fundamento
para uma melhor compreensão de conteúdo principal do livro, iniciando com a noção de organização, envolvendo
a definição, o histórico e as características das empresas familiares; os comentários sobre suas vantagens e desvantagens; além da apresentação de outros conceitos como administrador e proprietário, herdeiro e sucessor.

ADMINISTRAção CONTEMPORÂNEA

DAVID R. HAMPTON
Editora: Pearson
Esta edição conserva as qualidades que tornaram este livro um sucesso: explicação e exemplificação completa e
detalhada do uso prático de conceitos e técnicas de administração, com utilização efetiva de conclusões de pesquisas
e práticas contemporâneas, estilo claro de redação e recursos didáticos tais como objetivos de aprendizagem, questões
para revisão, notas marginais, tarefas e exercícios. Esta edição inclui tópicos adicionais para aprofundamento e um
maior número de casos.

A QUINTA DISCIPLINA

PETER M. SENGE
Editora: Best Seller
Este livro revolucionou o gerenciamento empresarial. O conceito de “organização que aprende” causou grande impacto nas práticas administrativas da década de 90 e continua atual e poderoso. A chave dessa permanência é sua
idéia central: a de que a capacidade de aprender mais rápido que os concorrentes é a única vantagem competitiva
sustentável a longo prazo.

Carreira - Você É Aquilo que Faz
Como planejar e conduzir seu futuro profissional

Idalberto Chiavenato
Editora: Saraiva
Esta obra pretende mostrar ao leitor como planejar, organizar e dirigir um esquema integrado de ações e providências
que permita atingir as condições adequadas para identificar, competir e conquistar um excelente emprego.
Na Era da Informação em que vivemos, é impossível enfrentar a busca por um novo emprego com as mesmas armas
de antigamente. O mundo mudou... As ferramentas para isso também mudaram!
Procurar um emprego hoje exige planejamento e racionalidade. É preciso pensar detalhadamente antes de fazer
alguma coisa e adequar os meios aos fins. Saiba onde quer chegar e oriente sua bússola para não errar o caminho e
nem se perder pelos meandros e encruzilhadas que surgem por aí

Administrador - Uma Profissão Bem Sucedida

Wanderley Theodorico Vianna
Editora: CRA/RJ
Pioneiro, professor e administrador, Wanderley Vianna resgata a história da administração, como prática e teoria, em
seu livro. Com a idéia central de mostrar como administração, e consequentemente, o profissional se desenvolveram
e se tornaram merecedores de crédito e do elevado conceito que desfrutam hoje, o professor vai além. Ele desconstrói
fielmente o passado da profissão, e sua regulamentação, sob os olhos de seis décadas de experiência e nos leva a
meditar sobre o futuro da administração como importante ferramenta par ao desenvolvimento econômico e social
do país.

Liderança com Inteligência Emocional
Liderando e Administrando com Competência e Eficácia

David R. Caruso
Peter Salovery
Editora: M. Books
O livro mostra que as emoções realmente importam o tempo todo e que ignorar seu papel, ao negar a sabedoria das
próprias emoções e as dos outros é se arriscar ao fracasso como pessoa, administrador e líder. Os autores mostram que
a emoção não é apenas importante, mas absolutamente necessária para tomarmos decisões boas, agirmos da melhor
maneira e alcançamos o sucesso.
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