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EDITORIAL

Visibilidade proﬁssional
e valorização do Administrador

E

stamos vivendo e enfrentando
como Administradores os maiores
desaﬁos impostos à nossa proﬁssão. Estar em dia com as mudanças rápidas e novas tendências provocadas pela
evolução tecnológica e sócio-econômica,
aliadas à abundância de informações que
os novos recursos propiciam, se constitui
em tremenda exigência para todos nós.
Aﬁnal, Administradores serão sempre julgados pelas decisões que tomam e seus resultados. Exemplos reais, da não avaliação
das conseqüências e seus custos diretos e
indiretos, são visíveis no nosso dia-a-dia,
quer no campo das organizações privadas,
quer nas empresas públicas.
Como, então, distinguir o que realmente
é importante para nós, como proﬁssionais
responsáveis e diretamente envolvidos, no
processo de gestão de pessoas e negócios?
Qual o sentido da Valorização Proﬁssional
quando a maioria dos colegas esquecem de
ser “grandes” e se tornam apenas “ bons”?
Sem dúvida, a valorização é uma decisão
eminentemente pessoal. O que nos leva
a ter maior valor de mercado neste ambiente altamente competitivo, não só entre
nós Administradores, mas também com
relação a outros proﬁssionais que se aprimoram e se distinguem em nossa área, é a
busca constante da capacitação.
Urge pensarmos seriamente no que vem
ocorrendo aos nossos olhos, à luz do dia.
A evasão de Administradores egressos das
nossas IES a cursarem outras graduações
sem sequer questionarem a obrigação do
aprimoramento em cursos de especialização. Falta de formação de consciência
proﬁssional em nossas Escolas? Ou seriam
carências e desconhecimento do papel do
Adm. pelo mercado?
Seria, então, o Empreendedorismo uma
nova vertente? Somos alertados para o fato
de que as micro e pequenas empresas são
os maiores empregadores deste País, mas
associado também ao elevado grau de
mortandade das mesmas em curto prazo. Por que não o incentivo para que os
Administradores criem as suas próprias
Empresas? A probabilidade de garantia de
sucesso é sem dúvida muito maior.
É preciso enfatizar que este sucesso
se assenta na conscientização do proﬁssional, em saber separar adequadamente
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os conceitos fundamentais da Ciência da
Administração que permanecem sempre válidos e precisam ser ressaltados nas
nossas decisões, daqueles que estão sendo
subvertidos pela nova ordem dos negócios
globalizados. Em boa hora o CFA deﬁniu
o ano de 2008 como o da Visibilidade e
Valorização Proﬁssional. O Planejamento
Estratégico do nosso CRA prioriza todas
as atividades nesse foco, tão importante e
atual, quanto necessário.
A Visibilidade dependerá sempre do
grau em que os resultados da ação administrativa inovadora venham a ser percebidos
e sentidos. Por isso, se o papel do Adm.
não for conhecido, jamais ele será desejado.
Quanto maior a percepção de sua necessidade, maior será a intenção de agregá-lo aos
projetos de negócios e à própria sociedade.
É pura utopia imaginarmos que o mercado venha a buscar Administradores se
não revelarmos quão importantes somos
para o seu sucesso e sustentabilidade. É
chegada a hora da ¨educação da necessidade¨, com o uso intensivo e contínuo da
mídia moderna e interativa.
Por tais motivos buscamos interiorizar
o nosso Conselho com a criação de Delegacias e Representações. Tome-se como
exemplar a nova delegacia de Teixeira de
Freitas, que, com menos de um ano de
constituída, já se revela um enorme sucesso. Criamos ainda as Representações
de Eunápolis, Porto Seguro, Guanambi,
Alagoinhas, Jequié, Santo Antônio de Jesus e Paulo Afonso, que devem apresentar,
ainda este ano, excelentes resultados.
Encontros, fóruns e seminários associam-se às freqüentes palestras para
formandos e ingressantes nas unidades
de ensino; além dos EPROCAD e do já
tradicional Café da Manhã com Palestra.
No campo da valorização proﬁssional, assinamos convênio com a PETROS para o
Plano de Aposentadoria Complementar
para Adms. registrados no CRA. Também
com outras empresas credenciadas (Sul
América, Unimed, Medial, Golden Cross)
teremos Seguro de Saúde em Grupo. Já
somos mais de 18.000 Adms. registrados,
e as nossas IES colocam no mercado cerca
de 1.800 proﬁssionais anualmente.
Graças à sensibilidade do Governo do
Estado, tivemos o nosso antigo pedido

Adm. Roberto Ibrahim Uehbe,
Presidente do CRA/BA

acatado, através da Secretaria de Recursos
Ambientais (Meio Ambiente). O Secretário titular Juliano Mattos, criou o IMA
– Instituto do Meio Ambiente, em substituição ao antigo CRA – Centro de Recursos
Ambientais, que tanta confusão criara com
a sigla do nosso Conselho. Incrementamos
o nosso convênio com a JUCEB – Junta
Comercial, para agilizarmos consultas sobre
Empresas que exploram o ramo da Adm.
no ato da Inscrição naquele Órgão, quanto
à presença de Responsável Técnico Administrador e seu Registro no Conselho.
Destaque-se o que vem acontecendo
no País e mais especiﬁcamente no nosso
Estado. Um processo de incorporação de
Instituições de Ensino por grandes grupos
nacionais e internacionais. Estranhamos.
Por que não “fusões” entre os grupos locais?
A nossa expectativa é de que este processo,
ora em andamento, não resulte em limitação de vagas para a área de Administração.
Cremos que a busca da qualidade pela
implantação de novos cursos inovadores
vai beneﬁciar o mercado, já altamente
competitivo. Estaremos atentos para as
conseqüências, decorrentes destes acontecimentos. Por ﬁm é oportuno reconhecermos, que a valorização do administrador
dependerá sempre da sua competência,
ética e criatividade, agregadas ao seu desempenho proﬁssional. O mau Adm. acarreta imensos prejuízos para as Empresas,
para a nossa sociedade, para si próprio, e
para todos os colegas. Não basta apenas
querer ser Adm., pois a contínua busca da
excelência é fundamental para a sua permanência no mercado. Invista em si próprio, e aprimore-se continuadamente. Só
você poderá valorizar-se. Administração é
para Administradores.

ACONTECE EM ADM

fornecida pelo CFA via correio aos Administradores em gozo de seus direitos.
Para acompanhar esta eleição inédita, o CFA convidou um representante do Tribunal Superior Eleitoral,
TSE. Na Bahia, o representante é o
servidor Paulo Bhering Camarão. A
votação aconteceu pelos sites www.
votaadministrador.org.br e www.vota
administrador.com.br. No dia da eleição
ambos poderam ser acessados a partir
da zero até ás 18hs, de qualquer parte
do Brasil ou do exterior. O CRA/BA
disponibilizou em sua sede e nas Delegacias Regionais de Feira de Santana,
Itabuna, Vitória da Conquista, Barreiras e Teixeira de Freitas, computadores
conectados a internet com o objetivo de
possibilitar a votação.

Eleições via internet: marco
histórico no Sistema CFA/CRAs

A

gilidade e conﬁabilidade são as principais vantagens adquiridas com a implantação da votação on line nas eleições do Sistema CFA/CRAs do dia
15 de outubro de 2008. A Eleição foi realizada através de senha individual

O Sistema CFA/CRAs reúne hoje
mais de duzentos e setenta mil proﬁssionais em todo o País que escolheram
nesta eleição, Conselheiros Federais e
Regionais para um mandato de 4 anos.
A posse dos eleitos se dará na primeira
quinzena de 2009. Para o presidente do
CFA, adm. Roberto Cardoso, “o importante é garantirmos a transparência e
a praticidade. Realmente é um grande
avanço e um marco na nossa história”.

CFA recebe ISO 9001

C

omo primeiro Conselho Federal de proﬁssão regulamentada a receber o certiﬁcado NBR ISO 9001:2000, norma internacional que
estabelece critérios mínimos para um Sistema de Gestão de Qualidade, o CFA tem se empenhado em seguir todas as normas estabelecidas
pela certiﬁcação.
Não apenas houve empenho, como também conquista, uma vez que no
último dia 25 de junho, a empresa que realiza as auditorias e que representa a ISO, esteve no Conselho para fazer a convalidação do certiﬁcado
(o que ocorre de seis em seis meses) e concluiu que tudo estava dentro dos
padrões estabelecidos.
Este é o resultado de um trabalho conjunto, desempenhado por todos
os que fazem o CFA permanecer na vanguarda da qualidade, constituindo
um desaﬁo constante.
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CFA avalia
cursos de
Administração

O

resultado de intensas articulações do Conselho Federal de
Administração junto ao MEC
é a participação do CFA na avaliação
dos cursos de bacharelado de administração de todo o país.
Atualmente o decreto nº 5773/2006
permite que o CFA esteja presente junto
ao Instituto Nacional de Estudo e Pes-

quisa Educacionais Anísio Teixeira, do
Ministério da Educação, encarregado de
avaliar os cursos superiores brasileiros.
Várias reuniões aconteceram para que
isto fosse possível. O que a Câmara de
Formação Proﬁssional pretende com a
análise dos cursos é estimular os alunos a
exercerem na prática as funções teóricas
da Administração através de um curso

que esteja alinhado com as necessidades
do mercado de trabalho, reﬂetindo a ativa presença do Sistema CFA/ CRAs em
todas as questões que dizem respeito aos
administradores.
O ciclo avaliativo, que teve início em
2006 e será encerrado em 2009, já avaliou mais de 25 cursos de Administração. No total, são 2.940 cursos.

Novo Código de Ética

O

s administradores brasileiros contam com um novo código de ética.
A resolução normativa do CFA de nº 353, de 9 de abril de 2008,
aprovou o novo Código de Ética Proﬁssional do Administrador
(Cepa) e o Regulamento do Processo Ético do Sistema CFA/CRAs. O objetivo do código é regular a conduta moral e proﬁssional da classe e indicar
normas que devem inspirar o exercício das atividades proﬁssionais.
Entre os deveres listados no guia estão: o exercício da proﬁssão com zelo,
diligência e honestidade na defesa dos direitos, bens e interesses dos clientes
sem abdicação da dignidade e esclarecer ao cliente sobre a função social da
organização e a necessidade de preservação do meio ambiente.
De acordo com o novo código, o administrador tem o direito de exercer
a proﬁssão independentemente de questões religiosas, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, condição social ou de qualquer natureza discriminatória. O
Código de Ética Proﬁssional do administrador pode ser acessado na íntegra
no site www.cfa.org. br
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O ADMINISTRADOR
TEM O DIREITO DE
EXERCER A PROFISSÃO
INDEPENDENTEMENTE
DE QUESTÕES
RELIGIOSAS, RAÇA,
SEXO, NACIONALIDADE,
COR, IDADE, CONDIÇÃO
SOCIAL OU DE
QUALQUER NATUREZA
DISCRIMINATÓRIA.

ACONTECE EM ADM

I

nvestindo na ampliação da atuação
proﬁssional dos administradores registrados nos CRAs, o Sistema CFA/
CRAs realizou, em março, dois importantes eventos internos: o II Curso e o II Encontro de Multiplicadores em Mediação e
Arbitragem. O objetivo de ambos foi capacitar os participantes nos segmentos de
Mediação e Arbitragem, para que, a partir
do segundo semestre do ano, os cursos sejam oferecidos pelos próprios CRAs.
Após os debates, ao ﬁnal do Encontro,
foi redigida a “Carta de Brasília”, com, o
propósito de reﬂetir os compromissos de
ação do Sistema CFA/CRAs, para a Mediação e Arbitragem 2008/2010. “O CFA
entende que a mediação e arbitragem são
a semente da justiça do futuro”, diz o presidente do CFA, adm. Roberto Cardoso.

CFA dá ênfase a
Mediação e Arbitragem

Seguindo esta diretriz, nos dias 26 e 27
de maio foi realizado, por meio de uma
parceria entre o Conselho Federal de Administração, CFA, e o Conselho Regional
de Administração do Rio Grande do Sul, CRA/RS, o segundo módulo presencial do curso de Mediação e Arbitragem. A
Comissão de Mediação e Arbitragem do CRA/RS calcula que
mais de mil administradores já foram capacitados em mediação, conciliação e arbitragem, desde 2006, quando se iniciou o
projeto de multiplicadores dentro do Sistema.

FORMAÇÃO

Curso Superior em Tecnologia Fórum dos
Conselhos
não forma administrador

A

exigência de 4 anos de curso
e a carga horária mínima de 3
mil horas sustentam a diferença existente entre a formação do Administrador e de um proﬁssional com
curso superior em Tecnologia. 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.
Portanto, é vedado ao proﬁssional
com formação em outra área exercer
atividades privativas do Administrador,
pois não recebe a mesma formação dos
Bacharéis 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,
portanto não conduzem ao título de
Bacharelado. Sendo assim, os portadores de diploma de curso Superior em
Tecnologia não poderão obter o Registro Proﬁssional, não podendo exercer as
atividades privativas da categoria proﬁssional 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 em Administração.

O

s Conselhos Proﬁssionais e Ordens da Bahia elegeram em março a nova Diretoria do Fórum
Permanente dos Conselhos e Ordem das
Proﬁssões Regulamentadas no Estado da
Bahia – FOCO/BA. Isabel Cristina do
CRESS/BA foi eleita Coordenadora,
Paulo César Alcantara do CRO/BA foi
eleito Tesoureiro e Sandra Cirne Áspera
Portela do CRA/BA foi eleita Secretária,
todos por unanimidade dos votos.
O Fórum terá como atribuição o debate de questões comuns, de cunho jurídico, administrativo, político e outras,
atinentes as Entidades Proﬁssionais,
tendo como objetivo maior a luta pelo
interesse comum em defesa das garantias institucionais, éticas e das qualiﬁcações proﬁssionais.
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Fiscalização
intensiﬁcada em 2008

A

Diretoria de Fiscalização e
Registro do Conselho Regional de Administração da
Bahia – CRA/BA reuniu-se no dia
29 de fevereiro de 2008, na Sede deste
Conselho, para traçar o planejamento
da ﬁscalização da proﬁssão de Administrador e das empresas que atuam no
ramo da administração.

“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 AUTUAÇÃO
COMPREENDIDAS.”
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Participaram da reunião o Diretor de
Fiscalização e Registro, Adm. Helder
Sergio Costa Gutierres; o Conselheiro
Federal da Bahia, Adm. Ramiro Lubián
Carbalhal e seu Suplente, Adm. Waldeck
Brandão Uzeda e Silva (Ex-Diretor de
Fiscalização e Registro do CRA/BA); a
Gerente Executiva, Admª. Sandra Cirne Áspera Portela; o Chefe do Setor de
Fiscalização e Registro, Adm. Gerson da
Silva Dias e os Administradores/Fiscais
Alexandre Seabra de Oliveira Batista e
Sérgio Mesquita Ferreira da Silva.
O Diretor de Fiscalização e Registro
do CRA/BA, Adm. Helder Gutierres
destacou a importância da integração
entre os Fiscais e as empresas que serão
ﬁscalizadas, 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 autuação compreendidas.

O Plano de Trabalho para 2008 estabeleceu ﬁscalização em empresas privadas de diversos setores de atuação, órgãos
públicos, instituições hospitalares, ﬁnanceiras e de ensino, situadas na Capital e
Interior do Estado da Bahia. Além disso,
pretendemos atingir em 2008 aproximadamente 2.400 ações de ﬁscalização e
2.300 registros de formandos do Curso
de Bacharelado em Administração.
Outro ponto de destaque da reunião
foi a questão do acompanhamento das
licitações realizadas pelas Prefeituras
com o objetivo de contratar empresa
para realização de concursos públicos.
Ficou decidido o envio de ofício para as
Prefeituras informando que as empresas
que exploram serviços de elaboração de
concurso público (seleção de pessoal)
são obrigadas a ter registro no CRA/
BA. Em conjunto, deve-se orientar as
prefeituras para que os cargos na área da
administração sejam privativos de administradores com registro no Conselho.
Ficou também deﬁnido que ao se
programar uma ação de ﬁscalização nas
cidades do interior do Estado, deve-se
aproveitar para visitar as Universidades
e Faculdades da região para proferir
palestras sobre a proﬁssão de Administrador, orientando os estudantes sobre o
exercício da proﬁssão.

CRA/BA ﬁscaliza
concursos públicos

N

o intuito de ﬁscalizar e regularizar o exercício proﬁssional da Administração, o Conselho Regional de
Administração da Bahia - CRA/BA vem notiﬁcando os mais diversos órgãos públicos, a ﬁm de que estes retiﬁquem Editais de Concursos Público por si publicados, com o
objetivo de adequação a Lei Federal nº 4.769/65 e Decreto nº
61.934/67 que regulamentam a proﬁssão de Administrador.
A ação mais recente do CRA/BA, neste sentido, foi o
mandado de segurança impetrado, em setembro, face ao
edital do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região (TRT/BA). Ao analisá-lo, o Assessor Jurídico do órgão, Euber Dantas, percebeu que as atribuições referentes ao
cargo de Analista Judiciário – área administrativa – eram privativas do administrador, deﬁnidas na Lei Federal 4769/65.
No entanto, a vaga para assumir o referido cargo está aberta
para proﬁssionais graduados em qualquer área. Como a data
da prova está muito próxima, 23 de novembro, optou-se logo

Euber Dantas, assessor jurídico do CRA/BA

pela medida judicial para solicitar a retiﬁcação do edital. O
CRA/BA está aguardando um bom resultado desta ação.
Além deste exemplo, foram notiﬁcados entre 2007 e 2008
os seguintes órgãos: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras);
Conselho Regional de Contabilidade da Bahia – CRC/BA;
Prefeitura Municipal de Glória/BA; Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – EMPRABA; Prefeitura Municipal de Paulo Afonso/BA; Secretaria de Saúde da Bahia
– SESAB; Prefeitura Municipal de Wanderley/BA; Sebrae;
Prodeb; Empresa Municipal de Água e Saneamento de Itabuna – EMASA, entre outros.

Treinamento de Fiscalização

C

om objetivo de melhor capacitar agentes ﬁscais dos CRAs para
desenvolver trabalhos de ﬁscalização com eﬁciência e eﬁcácia, primando sempre pela qualidade do processo administrativo ﬁscal, foi
aberto em 20 de agosto, na sede do CFA – Conselho Federal de Administração, o Treinamento de Fiscalização e Composição do Processo Administrativo Fiscal.
Cerca de quarenta administradores de todos os CRAs marcaram presença
no CFA para o Treinamento, que teve na abertura uma palestra motivacional para estimular troca de experiências entre os Regionais. O presidente
do CFA, adm. Roberto Cardoso, destacou a importância de se continuar
sempre no caminho do aperfeiçoamento proﬁssional.
Para ele, foi um grande avanço do Sistema CFA/CRAs a mudança de
posicionamento diante da ﬁscalização proﬁssional. “Saímos de uma atitude
quase policialesca para uma ﬁscalização preventiva, baseada na parceria com
as organizações. Crescemos e evoluímos e hoje sabemos a importância de
um treinamento como esse e o que ele signiﬁca para o processo de ﬁscalização proﬁssional”, disse.

A mesa de abertura do evento foi composta
pelo presidente do CFA, Adm. Roberto Cardoso, pelo diretor da Câmara de Fiscalização
e Registro, adm. José Célio Lima; pela conselheira federal pelos Estados de RO/AC, Adm.
Eva da Silva Albuquerque e pela conselheira
federal pelos Estados de AM/RR, Adm. Aldenize Assis Araújo.

O treinamento envolveu cerca de 40 administradores

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO CRA/BA - 2008

Fonte: Siscafw e Livros de registros de ações do CRA/BA.
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DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL

Café com palestra
frente da organização destes eventos,
encontra-se a Diretoria de Desenvolvimento Proﬁssional e Institucional,
assumida pela professora Adm. Maria da Graça Pitiá Barreto. “Os encontros são espaços para a discussão e revisão de temas ligados a
proﬁssão”, analisou ela.

U

m café da manhã reforçado é
o ponto de partida dos eventos
Café com Palestra, idéia abraçada pelo CRA/BA com o objetivo de
promover a união entre o Conselho, seus
associados e as instituições de ensino. À

Dois dos três eventos programados para 2008 já ocorreram. Na abertura do primeiro Café com Palestra, em
28 de março, o Adm. Roberto Ibrahim
Uehbe, presidente do CRA/BA ressaltou o crescimento do número de escolas
de Administração no interior do Estado
e criação de novas regionais no processo
de interiorização do Conselho baiano.
“Temos atualmente sete representações

Mesa do primeiro Café com palestra

e mais uma delegacia no Extremo Sul da
Bahia”, contabilizou.
O administrador abordou também a
questão do perﬁl atual dos administradores e brasileiros, destacando que existe
uma carência de proﬁssionais generalistas, capazes de atuar em vários departamentos de uma empresa. “Este é o grande ﬁlão hoje, pois as empresas estão cada
dia mais enxutas e precisam de pessoas
que vejam o todo”, disse, acrescentando
que no Brasil 97% das organizações são
médias ou pequenas.
O segundo Café com Palestra de 2008
foi em 13 de junho também na Casa do
Comércio. O tema abordado pelo Prof.
Dr. Adm. Guilherme Marback Neto,
Vice-Reitor para Relações Institucionais

Mesa da segunda edição do evento em 2008

Encontro Regional de Professores e Coordenadores
do Curso de Bacharelado em Administração

O

Conselho Regional de Administração da Bahia
(CRA/BA), em parceria com as Delegacias Regionais de Teixeira de Freitas e Itabuna, realizou
duas edições do EPROCAD – Encontro Regional de Professores e Coordenadores dos Cursos de Administração. O
II EPROCAD aconteceu, na cidade de Prado, Extremo Sul
da Bahia, nos dias 14 e 15 de março. O III aconteceu em
Ilhéus nos dias 29 e 30 de agosto.
Na pauta do II Encontro, as estratégias de desenvolvimento
da proﬁssão de Administrador enriqueceram os debates, permitindo discussões acerca das medidas adotadas pelo Ministério da Educação para a avaliação dos cursos superiores de
Administração. Os participantes também acompanharam uma
10

série de palestras com temas relacionados à área administrativa, ministradas por renomados professores.
O III EPROCAD teve a ﬁnalidade de discutir estratégias de fortalecimento dos cursos de Administração.
A programação englobou 4 palestras
– Os Desaﬁos da Gestão dos Cursos de
Administração; Gestão Universitária –
Mesa do II EPROCAD
desaﬁos e oportunidades; O processo de
reconhecimento de cursos e O sistema de ensino semi-presencial. O
IV EPROCAD e o VII Fórum de Ensino de Administração
acontecerão em Salvador no mês de novembro de 2008.

da Universidade Salvador (UNIFACS),
foi Coordenador: Elo da Comunicação Institucional das IES. A palestra permitiu
que os participantes tivessem uma visão
da relevância da função do Coordenador
de curso como articulador e comunicador das diretrizes e metas a serem alcançadas ao longo do curso de Bacharelado
em Administração.
Na programação constou ainda a Posse
da nova Diretoria Regional da Associação Nacional dos Cursos de Graduação
em Administração – ANGRAD, Seção
Bahia, composta pelo Diretor Regional
Prof. Dr. Adm. Guilherme Marback
Neto e Vice-Diretor Regional Prof.
Adm. Alexandre Nicolini, Coordenador
do Curso de Administração da Faculdade Ruy Barbosa. O terceiro e último
Café com Palestra de 2008 está programado para ocorrer em 05 de dezembro.

Baiano premiado – O sabor extra
do primeiro Café com Palestra coube
a entrega do Prêmio Belmiro Siqueira,
versão 2007, Modalidade Monograﬁa,
à Eduardo Nuñez de Santana, Acadêmico da Escola de Administração da
Universidade Federal da Bahia – UFBA.
Ele concorreu com a monograﬁa “Arbitragem nas Relações de Consumo: Um
Diferencial Competitivo”.
Eduardo fez um emocionado discurso de agradecimento, onde mostrou
a relevância do tema por ele abordado
no trabalho premiado. “A arbitragem
é um assunto que me interessa como
administrador e como advogado, pois
também sou formado em Direito, e por
isso sei que este mecanismo de solução
de conﬂitos veio para ﬁcar”, aﬁrmou ele,
após agradecer o apoio da família em
sua conquista.

ENCONTRO DE
DELEGADOS E
REPRESENTANTES
DO CRA/BA
Também em março aconteceu
a 2ª Reunião de Delegados e Representantes do CRA/BA, com a
presença dos delegados e representantes regionais do Estado. O primeiro tema abordado foi “O Sistema CFA/CRAs”, uma palestra que
é feita em visitas às IES pelo Adm.
Leonardo Fernandes, chefe do setor
de Desenvolvimento Proﬁssional e
Institucional do CRA/BA.
Em seguida foi realizada a palestra do Adm. Gerson Dias, Chefe
do Setor de Fiscalização e Registro
do CRA/BA, e apresentados trabalhos sobre Fiscalização do Exercício Proﬁssional de Administrador,
a legislação da Proﬁssão e a necessidade do apoio logístico das Delegacias nas ﬁscalizações a serem
realizadas no interior do Estado.
Por ﬁm, o Setor Administrativo
e Financeiro, mediante apresentação do Adm. Mário Augusto
Behrens, tratou de temas como
horário de funcionamento da Sede
e das Delegacias; procedimentos de
compras de material; Prestação de
Contas e Suprimento de Fundos
das Delegacias; informações sobre
a Folha de Pessoal, entre outros.

Eduardo Nuñez de Santana, vencedor do Prêmio Belmiro Siqueira

Encontro de Administradores do Sul da Bahia

O

I Encontro de Administradores do Sul da Bahia, que
aconteceu nos dias 09 e 10 de maio, reuniu cerca de
700 proﬁssionais para a discussão do tema central
Inovação e Competitividade. O objetivo do evento foi avaliar os
rumos que o ambiente competitivo tem estabelecido para a Administração, além de oferecer um panorama geral sobre a atualidade do segmento administrativo.

Teixeira de Freitas, Itabuna, Vitória da Conquista e Santa
Cruz Cabrália garantiram a presença dos estudantes de
graduação da área, que acompanharam os debates, apresentações de cases e palestras diversas.

Entre os assuntos discutidos, estavam as Estratégias Inovadoras para Um Mercado Competitivo (prof. Marcelo de Amorim),
Perspectivas Sociais no Desenvolvimento de Novos Empreendedores
(prof. David Fernando Ramos) e Sustentabilidade e Cadeia de Suprimentos (prof. Paulo Sérgio Miranda).
Além dos proﬁssionais da Administração, o inédito evento
contou com a participação de alunos da região. Excursões de

Inovação e Competitividade foi o tema abordado no evento
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ENTREVISTA COM ADMINISTRADOR EMÉRITO 2008

“O ser humano é prioridade quando
Paulo César Carvalho da Silva, eleito Administrador Emérito 2008, lembra da rejeição do pai quando decidiu fazer
Administração em 1969, tempo em que a proﬁssão não tinha alcançado o valor que tem hoje. “Fui forçado pelo Velho
a fazer engenharia, mas assim que consegui independência ﬁnanceira entrei na Escola de Adm da UCSAL para seguir
uma proﬁssão pelo qual tenho paixão”, conta.
Graças à experiência adquirida no mercado de trabalho, ele começou como administrador ocupando cargos de comando. Entre outras atividades, foi Diretor da Divisão Técnica da Prefeitura de Salvador em 1979, Chefe de Assessoria
da Universidade Federal da Bahia e Diretor da Transur (empresa que regulamentava o transporte urbano da cidade).
Em 1986, se junta a amigos para fundar a Conseil Consultoria em Logística e Gestão, empresa que hoje atua no segmento com uma equipe de mais de 2 mil colaboradores espalhados por todo o Brasil. “A Conseil foi o ambiente criativo
ideal para que pudéssemos desenvolver algumas idéias sobre gestão e ﬁco orgulhoso do sucesso que conquistamos”,
aﬁrma ele. Conﬁra a entrevista com o Administrador.

A entrega do Prêmio Administrador Emérito ao Adm. Paulo César da Silva aconteceu durante o evento de
comemoração ao Dia do Administrador, que foi realizado no dia 10 de setembro no Salão Iemanjá do Centro
de Convenções.
Após receber o título das mãos do Conselheiro João Eurico Matta, Paulo César agradeceu a indicação e
destacou que considera o Prêmio uma conquista coletiva, sua e da equipe de trabalho Conseil, pois é o entrosamento e resultado do grupo que avaliza um bom administrador.
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se fala em boa administração”
Qual a principal característica de um bom administrador?
A primeira coisa é estudar e observar o mundo
constantemente, tanto do ponto de vista empresarial,
quanto social. Administração é técnica, mas a prioridade deve ser sempre o homem. Um bom administrador deve entender de gente e, quer ter sucesso com a
equipe, estar sempre pensando no resultado coletivo.
Claro, é muito importante conhecer cada membro
desta equipe porque as pessoas têm que ser valorizadas individualmente.
Neste contexto, qual a função do líder?
Ao conhecer os membros de sua equipe, um líder
deve ser capaz de saber qual estímulo é necessário para
obter reação positiva. Algumas pessoas valorizam o
dinheiro, outras querem mais autonomia, outras mais
responsabilidades ou reconhecimento. Então, sabendo disto um líder pode desenvolver sua principal função que, em minha opinião, é inspirar pessoas a se
desenvolverem, a ter idéias novas, a evoluir e como
reconhecimento premiar pelos resultados obtidos.

Falando em jovem, como você vê o proﬁssional de Adm
que entra no mercado?
Acho que grande parte ainda pensa que escolher
administração é fugir das ciências exatas, pois poucos
ﬁcam á vontade com números. E administrar também
envolve lidar com indicadores muitas vezes complexos. Mas o ensino em si melhorou muito. O importante é ter na mente que a graduação virou commodity.
O bom proﬁssional é aquele que descobre isto cedo e
continua em frente.
Você foi professor na UCSAL. Fale um pouco mais sobre o
ensino atual de ADM.
Fui professor, mas estou fora do sistema acadêmico há muito tempo. Posso falar pelo que percebo
na Conseil quando recebemos estagiários e trainees.
Acho que a grade curricular, na minha percepção, deveria ser dinamizada. As escolas em sua maioria ainda formam bacharéis e não administradores. O currículo deveria priorizar a aproximação entre a teoria e
a prática. Tentamos isto na Conseil quando criamos,
com a Fundação CEFET, a Universidade Corporativa. Abrimos as portas da empresa para que funcione
como um campo de pesquisa prática da proﬁssão
mesmo, pois acreditamos que o mundo universitário
e o empresarial têm que estar mais ligados.

Como isto pode ser concretizado na prática?
De várias formas, mas vou dar um exemplo da
Conseil. Lá, eu estou à frente de uma equipe bem
jovem. Isto signiﬁca ter gente com muita garra,
dinamismo, idéias frescas, vontade de trabalhar, de
acertar, mas também com ansiedades, expectativas
e doses de insegurança. Procuro, então, incentivar
as vantagens e inspirar a superação dos pontos fracos através do aprendizado contínuo. Todos estão
fazendo pós-graduação. Eu realmente quero que
eles sejam capazes de me trazer coisas novas, que
me ensinem formas diferentes e melhores de fazer o
trabalho que fazemos. Isso implica estarmos sempre
dispostos à não aceitar formulas prontas na busca de
melhores resultados.

Foi uma iniciativa pioneira por aqui...
Acredito que sim, entre empresa do nosso porte.
Mas precisamos de gente qualiﬁcada para assimilar
nosso modelo de gestão e 95% da nossa equipe foi
formada na Conseil. É uma pena que nossas leis engessem tanto as relações trabalhista, porque se houvesse mais ﬂexibilidade poderíamos ter muito mais
jovens estudantes contribuindo com as empresas e
vice versa. Estaríamos dando um passo muito importante no desenvolvimento dos nossos jovens.

Conseil Logística e Fretamento
A Conseil nasceu em 1986, como empresa de consultoria na área de
transportes. Passou a atuar como transportadora nove anos depois, quando
começou a prestar serviços a empresas do pólo petroquímico de Camaçari e no Centro Industrial de Aratu (CIA). Atualmente, oferece serviços
na área de logística e distribuição, armazenagem, transporte de pessoas,
consultoria, representação comercial, mão-de-obra especializada e turismo.
Sua frota reúne 936 veículos próprios e agregados, composta por ônibus
rodoviários, caminhões, carretas, vans, veículos leves e cavalos mecânicos.
Somente para atender à demanda no transporte de pessoas, são usados 182
ônibus e microônibus, contabilizando até 140 mil passageiros por mês.
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DIA DO ADMINISTRADOR CRA/BA

Auditório Salão Iemanjá

Dia do Administrador é comemorado

C

erca de 2.300 pessoas entre
administradores, autoridades,
empresários, diretores, coordenadores, professores e estudantes dos
cursos de administração, reuniram-se
no Centro de Convenções da Bahia na
noite de 10 de setembro para celebrar
o Dia do Administrador (9 de setembro). Graças a esta presença expressiva,
foi arrecadado quase uma tonelada de
alimentos. A doação seguiu para as
entidades Lar Irmã Maria Luiza, Núcleo de Apoio ao Combate ao Câncer
Infantil, Creche Orfanato Minha Vó
Flor, Abrigo Dom Pedro II, Clube de

Mães dos Novos Alagados e Grupo de
Apoio à Criança com Câncer.
Atualmente, segundo dados do
MEC, 565 mil estudantes cursam administração no país, com formação de
225 mil bacharéis em administração
por ano. Só na Bahia 90 unidades de
ensino superior oferecem o curso de
bacharelado em administração. “E há
oportunidades de trabalho para todos,
haja vista que atualmente existem mais
de 220 campos de atuação para o administrador. Para isso, basta que tanto
os dirigentes de empresas privadas
quantos os órgãos de governo saibam

quão importante é a presença do administrador proﬁssional nas instituições”,
apontou o presidente do CRA/BA,
Roberto Ibrahim Uehbe.
Justamente para consolidar esta
idéia, o CFA lançou, este ano, uma
campanha publicitária de valorização proﬁssional que foi divulgada
intensivamente por todos Conselhos
Regionais. Com o tema, “Entre diferentes áreas de atuação, um ponto em
comum: O Valor do Administrador”,
a campanha defendeu o exercício da
proﬁssão no Brasil. Na Bahia, as peças
publitárias foram divulgadas em jor-

Senado Federal recebe administradores para homenagem
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s 43 anos da regulamentação da proﬁssão de Administrador também foram motivo de comemoração. A pedido do Senador Marconi Perillo, o
Senado Federal realizou uma sessão solene no dia 18 de
setembro para marcar a data.

O

espírito de superação na carreira do Administrador. Por isso
o Senado Federal faz questão de prestar essa homenagem
reaﬁrmando que são os Administradores que garantem a
esperança das empresas e a sobrevida permanente da Administração Pública”.

Ao dar as boas vindas aos Administradores, Perillo
saudou os presidentes dos Conselhos Regionais de Administração, o Presidente do Conselho Federal de Administração, estudantes e professores. Para ele, “é fundamental o

Foram convidados para compor a mesa, o Presidente do
Conselho Federal de Administração - CFA, Adm. Roberto
Carvalho Cardoso; a Presidente do CRA/DF Adm. Maria
do Rosário Moraes e o Diretor da Câmara de Relações In-

Composição da mesa de abertura do evento

com grande visibilidade
nais, revistas, televisão e outdoor. Mais
uma vez, o Sistema preocupou-se em
divulgar a proﬁssão e mostrar o valor
do administrador.
Palestras – Em sua apresentação
criativa e bem-humorada sobre “Habilidades do Administrador Contemporâneo”, o conferencista Dalmir
Sant’Anna mostrou que uma das
principais habilidades do administrador contemporâneo deve ser a capacidade de fazer sempre mais por todas
as áreas da vida e da empresa. Com
palavras e frases de efeito, e utilizando truques mágicos, o autor do livro

ternacionais e Eventos do CFA, Adm.
Samuel Albernaz.
Convidado a usar a palavra o Adm.
Roberto Cardoso fez uma retrospectiva
histórica do início dos cursos de Administração no mundo e no Brasil desde o
ano de 1953, na Fundação Getulio Vargas. Logo após o Senador Eduardo Suplicy destacou a formidável instituição
composta pelo Sistema CFA/CRAs.

“Mais por Menos” também destacou
a importância de um bom planejamento, de estratégias deﬁnidas, da
pró-atividade e da cooperação. “O
administrador deve saber misturar talentos, compartilhar metas, respeitar
opiniões, reconhecer e agregar valor
às pessoas”, apontou.
Além de Salvador,Dalmir Sant`Anna
apresentou esta palestra nas cidades de
Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da
Conquista, Teixeira de Freitas e Porto
Seguro. Em Barreiras, Jequié e Guanambi a palestra foi do conferencista
Adm. José Carlos Silva.

As doações foram distribuídas
entre 6 entidades de Salvador

Membros da mesa no Senado Federal
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No interior, a comemoração
também ocorreu em grande estilo

o dia 9 de setembro, em Paulo
Afonso, 415 pessoas assistiram a uma palestra sobre “O
Administrador e suas Múltiplas Viabilidades” no Colégio Sete de Setembro.

N

m paralelo ao evento de Salvador, a comemoração em Guanambi contou com o Coral Lar
das Crianças da Associação Senhoras de
Caridade de Caetité.

E

N

ambém no dia 11, quinhentas pessoas compareceram ao
evento em Jequié, no Instituto de Educação Régis Pacheco, para
assistirem a palestra do Adm. José
Carlos Silva.

T

m Ilhéus, a comemoração foi no
dia 12 de setembro na UESC.
Os alimentos arrecadados foram
entregues pela Adm. Mayana Brandão
para o Grupo de Apoio à Criança com
Câncer e o Abrigo São Francisco.

E

N

T

E

A

eixeira de Freitas, com a mais
nova Delegacia do CRA/BA,
fez sua comemoração no dia
25, com a presença de cerca de 500 pessoas, entre proﬁssionais e estudantes.
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m Porto Seguro, o evento aconteceu no dia 26 no Náutico
Praia Hotel. A representante
Eliana Jorge recebeu o apoio dos Adms.
Henderson Torres e Robson Braga.

o dia 11, foi feita a comemoração em Feira de Santana,
no Centro de Cultura Amélio
Amorim, com a presença de mais de
700 pessoas.

o dia 23 de setembro, foi a vez
da cidade de Vitória da Conquista. Duzentos e cinqüenta
pessoas prestigiaram o evento, levando
um quilo de alimento. A doação foi
para a Casa do Andarilho.

cidade de Barreiras sediou, em
1º de outubro, o evento do Dia
do Administrador. As doações
das mais de 200 pessoas presentes foram para a Creche Lar de Emanuele.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E F INANCEIRA

Foco na melhoria física
e funcional marcam gestão

E

m quase quatro anos à frente da Diretoria Administrativa e Financeira,
a Adm. Vildete Cáscia Moura dos Santos destaca como principais conquistas de sua gestão o aumento dos investimentos em treinamento de
pessoal e a melhoria da estrutura física e funcional do CRA/BA.
A Diretoria esteve atenta também, em 2008, ao bem estar da equipe do
CRA/BA. Como parte do Projeto Administrando a Saúde, foi realizado um
Curso de Ergonomia para todos os funcionários, com o objetivo de melhorar
a postura dos proﬁssionais, prevenindo doenças e lesões e aumentando a qualidade de vida.
Outro ponto importante do trabalho foi a persistência na busca pela quitação de dívidas dos inadimplentes. Para isto, foi dado continuidade ao sistema
de pagamento facilitado das anuidades dos administradores e empresas registradas com pendências no CRA/BA. “Eles puderam, mais uma vez, quitar
débitos em atraso de forma parcelada, em boleto bancário ou em cartão de
crédito, em até seis vezes”, ressalta a Diretora. Por ﬁm, ela destaca também o
equilíbrio atual das contas, graças ao um controle rígido das despesas e gastos
nos últimos anos.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
DOS ÚLTIMOS 5 ANOS (2003 – 2007)

Adm. Vildete Cáscia Moura dos Santos
Diretora Administrativo-Financeira do CRA/BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOS ÚLTIMOS 5 ANOS (2003 – 2007)

CFA debate processos administrativos,
ﬁnanceiros, contábeis e de informática

O

CFA promoveu, em sua sede (Brasília), o I Encontro de Responsáveis pelas áreas Administrativas, Financeiras, Contábeis e de Informática do Sistema CFA/CRAs. O objetivo do Encontro foi capacitar os responsáveis pelas atividades
dos segmentos citados, proporcionando um maior desenvolvimento de suas habilidades técnicas e comportamentais.

Os principais ganhos foram a troca de experiências e o alinhamento com os Regionais, possibilitando a aplicação de ações
preventivas e corretivas em todo o processo administrativo, ﬁnanceiro e contábil do Sistema. O Encontro, que ocorreu nos dias
4 e 5 de março, com carga horária total de 16 horas, reuniu representantes de todos os CRAs. O CRA/BA foi representado pela
Gerente Executiva Adm. Sandra Cirne Aspera Portela e a Analista de Sistemas Milena de Carvalho Cordeiro.
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EVENTOS

Conﬁra os principais eventos de 2008
XX ENBRA
Proﬁssionais de Administração de todo o país se reuniram em Maceió nos dias 2,
3 e 4 de abril para a realização do XX Encontro Brasileiro de Administração. Com
o tema Inovação e sustentabilidade sob a ótica da Administração, o evento contou com
personalidades de destaque. Site: www.craal.org.br.

XV CONAMERCO
A décima quinta edição do CONAMERCO – Congresso de Administração
do Mercosul – trouxe o tema Administração, Energia e Inovação: Trinômio para o
Desenvolvimento. O evento aconteceu de 4 a 7 de junho em Foz do Iguaçu. Site:
www.conamerco.com.br

XXXII ENANPAD
O XXXII Encontro da ANPAD aconteceu de 6 a 10 de setembro de 2008 no
Rio de Janeiro – RJ. Os trabalhos apresentados foram organizados em 11 (onze)
Divisões Acadêmicas, as quais agregam as Áreas Temáticas associadas. Site: www.
anpad.org.br

V CONBRAD
Com o intuito de apontar caminhos e atualizar conhecimentos, o V Congresso
Brasileiro de Administração – CONBRAD e o VI Encontro Regional de Administração – ERA aconteceram de 15 a 18 de setembro em Maringá no Paraná. Durante
os quatro dias de eventos, professores, estudantes e proﬁssionais de Administração
eestiveram reunidos para trocar de conhecimentos e novos aprendizados a partir do
tema Empreendedorismo: Desaﬁos para a competitividade. Site www.conbrad.com.br

XIII CONAD
De 25 a 27 de setembro de 2008, Goiânia abrigou o maior e mais importante
evento do Brasil e da América Latina, o XIII CONAD – Congresso Nacional de
Administração. O tema central do XIII CONAD – A Hora e a Vez da Administração
e outros temas importantes da realidade nacional foram debatidos, sob a luz da
Ciência da Administração, por conferencistas de renome internacional. Durante 3
dias, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as tendências e rumos do
futuro, debatendo sobre polêmicos assuntos. Site: www.conad.adm.br

XIX ENANGRAD
A XIX edição do encontro anual da ANGRAD (Associação Nacional dos Curso
de Graduação em Administração) foi realizada entre os dias 01 e 03 de outubro de
2008 na cidade de Curitiba/PR. Como acontece todos os anos, o evento promoveu
discussões altamente signiﬁcativas acerca de temas atuais relacionados ao ensino da
graduação em Administração no país, primando pela constante elevação da qualidade dos Cursos de Graduação em ADM. Site www.angrad.org.br/eventos
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LIVROS DE ADMINISTRADORES
CONTROLADORIA NA GESTÃO  A RELEVÂNCIA
DOS CUSTOS DA QUALIDADE
ADMª. MARIA DA GRAÇA PITIÁ BARRETO
Editora: Saraiva
A obra desperta no estudante que se prepara para assumir funções nas organizações e nos executivos da área da
gestão o interesse em implantar um Sistema de Mensuração dos Custos de Qualidade como instrumento da
Controladoria das instituições.

ESTILOS GERENCIAIS E O IMPACTO NA
LONGEVIDADE DAS ORGANIZAÇÕES
ADM. EDUARDO FAUSTO BARRETO
Editora: EDUFBA
Este livro apresenta uma reﬂexão sobre o cerne das organizações – a gestão. É um termo de profunda complexidade, cuja revelação acontece dentro de uma rede onde se inserem: pessoas, organizações e contexto.

AVALIAÇÃO PROFISSIONAL E O PROCESSO
EDUCACIONAL BRASILEIRO: REFLEXÕES
SOBRE A QUALIDADE INTEGRAL NA EDUCAÇÃO
ADM. JOVINO MOREIRA DA SILVA
Editora: Edições UESB
Considera-se Educação, para propósitos desde estudo, como o sistema capaz de proporcionar ao indivíduo de
qualquer idade (sujeito e agente do sistema), por meio de suas funções fundamentais: Ensino, Pesquisa, Extensão e Aprendizagem (Epea), a formação e a transformação do Pensar e da Consciência Critica que o habilite,
de forma produtiva, dentro das dimensões – chave: técnica, humana, conceitual, heurística e emocionais, a ser
capaz de projetar-se no futuro, hoje, como proﬁssional e como cidadão do mundo.

SEGREDOS DE UM HEADHUNTER
ADM. PAULO AUGUSTO LOPES
Editora: EGBA – Empresa Gráﬁca da Bahia
Neste livro, o headhunter e consultor de empresas, Paulo Augusto Lopes, divide com o leitor toda a sua bagagem
e experiência adquirida em mais de 30 anos no comando da ORGANIZA, renomada empresa de Executive
Search na Bahia. Partindo da análise de trabalhos realizados pela ORGANIZA, o autor faz um estudo visando
identiﬁcar quais os motivos determinantes do sucesso e insucesso nos processos de contratação.

MÃE ÁFRICA PAI BRASIL
ADM. EDUARDO SEIXAS
Editora: Índigo Brasil
O livro conta a história de um negro que foi arrancado de sua tribo na África e trocado por mercadorias. É um
romance histórico que está sendo comercializado nas principais livrarias de Salvador (Saraiva, Nova Cultura,
LDM, Nobel, Civilização Brasileira, Vídeo Hobby, Lua Brasil, Jhana, Kactus, Lupa-Colégio Integral, Aeroporto, Rodoviária) e em São Paulo na Livraria Cultura e Cultura online.

EMPREENDEDORISMO E GESTÃO MERCADOLÓGICA
ADM. ROSIVAL FAGUNDES E ADM. EDILBERTO GARGUR
Editora: Casa da Qualidade
De forma clara e dinâmica, discute Empreendedorismo e Gestão Mercadológica, a partir do pressuposto de que
os empreendedores criam valor para a sociedade, quando geram empregos, fazem circular o dinheiro, dinamizam a economia e inovam com criatividade, buscando soluções para melhorar a vida das pessoas.
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ARTIGO

Desaﬁos da atuação
do Administrador

O

s administradores sempre enfrentaram desaﬁos na sua atuação proﬁssional.
Hoje, com a globalização e internacionalização das organizações, o proﬁssional de administração se depara com uma série de situações que lhe
requerem preparo técnico e emocional. Um estudante que, hoje, esteja se preparando para enfrentar a competição acirrada que existe no mundo do trabalho, precisa
conhecer as mais modernas técnicas de gestão, valorizar o trabalho em equipe e,
também, desenvolver sua inteligência emocional de forma a lhe permitir a adequada
tomada de decisão com base em fatores racionais.
Apesar das funções administrativas serem objeto de estudo desde a época da
chamada “administração cientíﬁca”, algumas funções gerenciais têm ampliado sua
importância diante da realidade conjuntural do ambiente organizacional. Os gestores das organizações parecem ter despertado para a importância do controle, uma
das funções administrativas destacadas desde os primórdios da administração. Na
modernidade, a Controladoria tem assumido uma função de assessoria do executivo
principal da organização, além de ter a responsabilidade pelo estabelecimento de um
sistema de controles que viabilize a ação administrativa.
O exercício da proﬁssão do administrador é marcado pela interdisciplinaridade e
é preciso que o estudioso seja capaz de identiﬁcar a contribuição da Contabilidade,
mais especiﬁcamente da Contabilidade de Custos e da mensuração dos Custos da
Qualidade, para a Controladoria das organizações, na gestão dos empreendimentos.
Existe, também, hoje, a consciência de que a gestão começa no indivíduo – Gestor
ou Líder – que se revela como criador, mantenedor e transformador das organizações. Daí, a importância de, além do desenvolvimento do conhecimento técnico,
preparar-se como pessoa para os futuros gestores, ou os executivos estudiosos na área
da gestão, atuarem com equilíbrio no campo empresarial. Isso possibilita ao gestor
lidar com as turbulências contextuais, ampliando a longevidade das organizações.
O modus operandi na gestão desvenda a alma do administrador, operacionalizada
nas ações administrativas. Portanto, é importante o despertar para a busca constante
pelo aperfeiçoamento técnico e pessoal, tomando-se consciência das suas limitações
e do caminho necessário para superá-las.
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Adm. Maria da Graça Pitiá Barreto,
Diretora de Desenvolvimento Proﬁssional
e Institucional do CRA/BA
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BENEFÍCIOS PARA OS ADMINISTRADORES

Plano de Saúde Medial por adesão com Cobertura Nacional
e vantagens exclusivas conquistadas pelo CRA-BA.

Hospital Aliança
Hospital São Rafael
Hospital Espanhol
Hospital Santo Amaro
Hospital da Bahia

Instituto Cardio Pulmonar
Hospital Santa Isabel
Hospital Salvador
Hospital Envagélico
COT

0800 284 3319
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(71) 3319 1200

(Salvador)
(interior do estado)

CRA/BA
Conselho Regional de Administração da Bahia
www.cra-ba.org.br

ADMINISTRADOR
AGORA VOCÊ PODE TER SULAMÉRICA POR UM
PREÇO QUE TAMBÉM FAZ BEM PARA A SUA SAÚDE.

Graças à parceria do CRA-BA com a SulAmérica, agora você pode ter um plano de saúde coletivo
por adesão com preços e vantagens exclusivos. Esses benefícios você só encontra na Qualicorp.

Ligue e confira: 71 3402 3100

PARA A ADESÃO, É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO LEGAL COM O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA. PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS
POR ADESÃO, COM REGRAS CONTRATUAIS DISTINTAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONSU Nº 14-98 (AGÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS). Informações resumidas. Condições contratuais disponíveis para análise por meio do telefone deste anúncio. Novembro/2008.

Cadastro Nacional
de Administradores

O

Cadastro Nacional de Administradores e Pessoas Jurídicas registrados no Sistema CFA/CRAs já contém
mais de 200 mil nomes, entre pessoas físicas e jurídicas. Os Conselhos regionais que passaram as informações até
o momento são: AM/RR, BA, CE, DF, ES, MA, MT, PB, PI,
PR, RJ, RN, RO/AC, SC, SP e TO. Em breve, o cadastro contará com a participação de todos os Regionais.
O Cadastro Nacional de Administradores e Pessoas Jurídicas foi criado seguindo a Resolução Normativa nº 355 de
15/04/2008, e o seu grande objetivo é dar conhecimento a todos quantos se interessarem sobre os proﬁssionais e empresas
de Administração habilitadas nos CRAs, para efeito de ﬁscalização proﬁsisonal.
A partir de agora estará muito mais fácil conhecer as pessoas
físicas e jurídicas habilitadas a exercer a proﬁssão. Vale ressaltar que as consultas são apenas informativas e não possuem
validade de “certidão”. Caso haja necessidade de informações
mediante certidão, deverá o interessado procurar o CRA de
seu Estado. Este sistema possibilta uma ﬁscalização mais ágil e
desburocratizada.
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