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Por que não me candidatei à reeleição no CRA-MG? Programa de Conciliação 2012

Confira as Condições ofereCidas

Quando tomei pos-
se como presidente do 
CRA-MG, em janeiro de 
2011, fiz um discurso 
bastante emocionado na 
presença da minha famí-
lia e dos convidados que 
prestigiaram o evento. 
Naquela oportunidade, 
expus ao público minhas 
perspectivas e metas, 

enfatizando a busca constante pelo reconhecimento da 
importância do profissional de Administração para o de-
senvolvimento de uma sociedade mais justa, progressista 
e sustentável. Nesse sentido, mantivemos todos os pro-
gramas que vinham obtendo sucesso e reforçamos ain-
da mais as ações no interior. Investimos na capacitação 
e na instrumentação de nossos fiscais, ampliando a ação 
orientadora e fiscalizadora do exercício legal por empre-
sas e profissionais de Administração. Também ampliamos 
nossas parcerias com as instituições de ensino e entidades 
organizadas de diversos segmentos da sociedade. Outra 
ação importante foi o foco na capacitação e na profis-
sionalização dos serviços prestados pelos membros do 
Conselho. Investimos em treinamentos e fizemos refor-
mulações para tornar nossa equipe autônoma e forte na 
defesa dos interesses dos profissionais da Administração.

Por convicção profissional, planejei todas as minhas 
ações para o prazo de dois anos, período de meu 
mandato à frente do CRA-MG. Não poderia criar pla-
nos que extrapolassem esse prazo, pois sou favorável 
à alternância de poder como forma de evolução das 
organizações e via, entre os conselheiros que compu-
seram minha diretoria, pessoas altamente capacitadas 
para também prestarem sua colaboração honorífica a 
nossa categoria profissional. 

Após o primeiro ano de mandato, dedicado exclusi-

Atendendo à solicitação do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), com vistas a reduzir a quantidade de 

processos em tramitação nas várias instâncias do 

Poder Judiciário, o CRA-MG renegociará os débitos 

de profissionais e empresas. 

Até 31 de dezembro de 2012, os devedores têm a 

oportunidade de quitar suas dívidas com condições 

especiais. A Resolução Normativa CRA-MG nº16 de 

23/07/2012, em conformidade com a Resolução 

Normativa CFA nº 424 de 20/06/2012, garante fa-

cilidades nas conciliações administrativas e judiciais 

com os devedores da entidade. Além da exclusão 

de juros e multas, o CRA-MG promove concessão 

de desconto e parcelamentos. Os interessados po-

dem acessar o site www.cramg.org.br para aderir 

ao programa por meio do formulário eletrônico de 

conciliação de débitos e imprimir os boletos de pa-

gamento. Profissionais e empresas também podem 

entrar em contato pelo telefone (31) 3274-0677 

para conhecer outras opções de pagamentos por 

cartão de débito ou crédito.
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vamente ao CRA-MG, em detrimento até mesmo de 
minhas atuações como professor e consultor em Ad-
ministração, passei por um grave problema pessoal: a 
perda do meu filho em um acidente de carro no fim 
de janeiro deste ano. Ele, que estava presente em mi-
nha posse e era um companheiro constante em ativi-
dades esportivas e de lazer, não estaria mais ao meu 
lado, com seu entusiasmo e orgulho por tudo que eu 
fazia. Por alguns dias, pensei em abdicar do cargo de 
presidente. Fiquei afastado por 30 dias e, mesmo tendo 
que assumir a direção da empresa de meu filho – do 
qual era apenas sócio –, contei com o apoio de minha 
esposa e a solidariedade e o comprometimento de mi-
nha filha, que me presenteou com o nascimento do 
meu segundo neto, para reassumir a presidência e levar 
adiante todos os planos que eu havia traçado. 

Apesar das dificuldades sentimentais e temporais, ve-
nho conseguindo, com o apoio da equipe altamente 
qualificada de gerentes e funcionários do Regional, levar 
a bom termo a maior parte dos projetos. Tenho ainda 
mais quatro meses de mandato para completar as metas 
que ainda não foram concluídas. É isso o que espero fa-
zer, em nome de todos os profissionais de Administração 
que tenho a honra de representar em Minas Gerais.

Assim, no dia 25 de outubro, não estarei concorren-
do à renovação de meu mandato como conselheiro do 
CRA-MG. Mas sei que os profissionais de Administra-
ção saberão escolher novos conselheiros, que conti-
nuarão dedicando talento e atitude em prol de nossa 
profissão. Afinal, temos interesses comuns: fazer com 
que a Administração continue crescendo e sendo cada 
vez mais valorizada.

Adm. Pedro Rocha Fiuza
Presidente CRA 3.636
presidencia@cramg.org.br

    Pagamento à vista em 
Parcela única 
os acréscimos de juros e multas serão ex-
cluídos. Haverá ainda desconto de 30% 
no montante principal devido.

    Pagamento Parcelado em 
duas vezes
os acréscimos de juros e multas serão 
excluídos, sendo que a primeira parcela 
poderá ser paga em até 30 dias. Have-
rá ainda desconto de 20% no montante 
principal devido.

    Pagamento Parcelado em  
três vezes
os acréscimos de juros e multas serão 
excluídos, sendo que a primeira parcela 
poderá ser paga em até 30 dias. Have-
rá ainda desconto de 10% no montante 
principal devido.

    débitos referentes à anuidade 
do exercício de 2012
os acréscimos de juros e multas serão ex-
cluídos, sendo permitido o parcelamento 
em até três vezes do montante principal 
devido, sem desconto.



4 5AdM notÍCiAs - inFoRMAtiVo BiMestRAl do CRA-MG nº 46 - JUlHo/AGosto - 2012

F iQUe  PoR  dentRoF iQUe  PoR  dentRo

Os Administradores de Minas estão de olho
As ações de fiscalização planejadas pelo CRA-MG para 

2012 já apresentam resultados positivos: 305 profissio-

nais de cargos privativos e 86 prestadoras de serviço na 

área da Administração se registraram no Conselho no 

primeiro semestre. Também foram expedidos 5.332 ofí-

cios, entre pedidos de documentação e orientações so-

bre o registro profissional para pessoas físicas e jurídicas. 

Agora, a entidade está analisando 267 processos 

administrativos de pessoa física e 1.920 de pessoa ju-

rídica. E a atuação dos fiscais vai além das três mil 

maiores empresas sediadas em Minas. Na área da Ad-

ministração Pública, os editais de concursos públicos e 

licitações têm sido efetivamente avaliados pela equipe 

de Orientação e Fiscalização Profissional do Conselho. 

Somente em 2012, foram retificados 22 editais de 

concursos e 11 licitações. 

Você também pode fazer sua parte. Confira as áre-

as de enquadramento de cada atividade da Adminis-

tração (veja o quadro abaixo) e denuncie irregulari-

dades em www.cramg.org.br.

representantes do cra-mg se encontram com o 
presidente do cfa, adm. sebastião de melo (de terno)

atividades privativas da administração Área de enquadramento

Locação e fornecimento de mão de obra para prestação de serviços, as-
seio e conservação, limpeza, vigilância armada e desarmada

administração e seleção de pessoal / 
recursos Humanos

Elaboração de plano de cargos e salários, desenvolvimento de pessoal, 
treinamento, concurso público, administração de pessoal, desenvolvi-
mento de pessoal, identificação de performances, recrutamento, seleção 
e treinamento de Recursos Humanos, política de benefícios

Auditoria, organização de empresas (públicas e privadas), planejamento 
estratégico, consultoria, assistência administrativa, perícia administração Geral

Controle de qualidade, administração de condomínios

Gerência administrativa de projeto, implantação e controle de programas 
e métodos de trabalho

organização e métodos

Implantação de estruturas empresariais, implantação de métodos e pro-
cessos, planos, serviços e sistemas

administração Geral /
organização e métodos

Organização e implantação de custos, pareceres administrativo-financei-
ros, planejamento, planos de racionalização e reorganização

organização e métodos /
administração financeira

Assessoria financeira, assistência técnica financeira, consultoria técnica 
financeira, diagnóstico financeiro, análise, controle e prognóstico em 
gestão financeira, orientação financeira, pareceres da viabilidade finan-
ceira, controle de custos, levantamento de aplicações de recursos, plane-
jamento de recursos, projetos de estudos e preparo para financiamento

administração financeira

Consultoria e assessoria de compras, estoque e materiais

administração de materiais
Catalogação, codificação, controle e estudos de materiais

Logística

Planejamento de compras e sistemas de suprimentos

Consultoria promocional, marketing, estudos de mercados, planejamento 
de vendas, pesquisa e desenvolvimento de produto

administração mercadológica

Acolhida aos futuros Administradores

III Convenção do Sistema CFA/CRA’s

O CRA-MG está cada vez mais próximo 

dos tecnólogos e acadêmicos em Admi-

nistração e instituições de ensino superior. 

No primeiro semestre, o Conselho realizou 

85 palestras institucionais voltadas para 

o futuro Administrador. Os participantes 

receberam informações sobre a profissão, 

campos de atuação, habilidades, atitudes 

e competências exigidas pelo mercado. O 

CRA-MG também mostrou o passo a pas-

so para a obtenção do registro e como é 

feito o recebimento da carteira profissio-

nal no dia da colação de grau, com a isen-

ção da anuidade – outro tema abordado 

durante as palestras. 

Para agendar palestras e participações 

do Conselho em colações de grau, os in-

teressados podem entrar em contato com 

a Adm. Elizângela Tavares, do setor de 

Formação Profissional: (31) 3274-5536 ou  

elizangela@cramg.org.br.

Entre 8 e 11 de agosto, o Conselho Federal de Ad-

ministração realizou a III Convenção do Sistema CFA/

CRA’s, em Brasília. Representantes do Conselho Re-

gional de Minas Gerais, entre eles o presidente do 

CRA-MG, Adm. Pedro Rocha Fiuza, marca-

ram presença no evento. A convenção dis-

cutiu temas relevantes para a área da Ad-

ministração no Brasil, com destaque para 

os assuntos da atual conjuntura do Sistema 

CFA/CRA’s: Gestão dos Portos Brasileiros; 

Indicadores de Desempenho/Qualidade do 

Sistema; Planejamento Estratégico; Comu-

nicação Interna e Externa; Avaliação das 

IES; Fiscalização; Análise Crítica da Pesquisa 

Nacional do Administrador 2011; e Motiva-

ção. O encontro ainda promoveu a reunião 

entre os membros dos conselhos regionais de Admi-

nistração e o representante do Ministério da Educa-

ção, que buscaram intensificar os critérios de avalia-

ção dos cursos nas instituições de ensino superior. 

ConFiRA As institUições de ensino sUPeRioR QUe 
ContARAM CoM A PResençA do CRA-MG nAs solenidAdes 
de ColAção de GRAU, PARA A entReGA dAs CARteiRAs de 
AdMinistRAdoR e teCnóloGo:
AIEC; ASMEC; CEMES; Anhangüera; DOCTUM – Teófilo Otoni; 
ESAMC; FACE/ALFOR; FACSAL; FBMG; FCJP; Faculdade São 
Lourenço; FAEX; FDV; FAF – Frutal; FAI – Itabirito;  FAI – Sta. 
Rita Sapucaí; FAMA – Iturama; FAMA – Mariana; FAMIG; FAP; 
FAPAM; FATEC/CDL; FEAD; FEOL; FPU; FUCAMP; IBHES; IESP; 
IFMG – Rio Pomba; INESC – Unaí; Izabela Hendrix; Novos 
Horizontes; Pitágoras – BH; Pitágoras – Ipatinga; Promove – 
BH; PUC MINAS – Barreiro; PUC MINAS – Contagem; PUC 
MINAS – Coração Eucarístico; PUC MINAS – Guanhães; PUC 
MINAS – Poços de Caldas; PUC MINAS – São Gabriel; SENAC – 
Contagem; TECSOMA; UNA – AIMORÉS; UNA – CONTAGEM; 
UNATEC; UNIARAXÁ; UNI-BH; UNILESTE; UNINTER – Sta. Rita 
Sapucaí; UNIPAC – Aimorés; UNIPAC – Araguari; UNIPAC – 
Baependi; UNIPAC – Barbacena; UNIPAC – BETIM; UNIPAC 
– Bom Despacho; UNIPAC – Contagem; UNIPAC – Ipatinga; 
UNIPAC – Itabira; UNIPAC – Ribeirão Neves; UNIPAC – Ponte 
Nova; UNIPAC – Raul Soares; UNIPAC – Teófilo Otoni; UNIPAC 
– Timóteo; UNIPAC – Uberlândia; UNIPAC – Ubá; UNIPAC – 
Visconde do Rio Branco; UNIPAM; UNIS – Silvianópolis; UNIVÁS – 
Vale Sapucaí; UNOPAR – Muriaé; UNOPAR – Pampulha; UNOPAR 
– Paracatu; VÉRTICE – Matipó; UIT.
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Chapas registram candidatura para 
as eleições 2012 do CRA-MG

Administradores de todo o estado se preparam para 

a escolha dos novos dirigentes do Conselho Regional 

de Administração de Minas. Foram registradas as can-

didaturas de três chapas, com oito integrantes cada 

uma. Com a renúncia da chapa 1, os outros dois gru-

pos se preparam para concorrer à votação, que será 

realizada no dia 25 de outubro. Até 20 dias antes da 

eleição, o Conselho Federal de Administração envia-

rá, por meio eletrônico, a senha individual de votação 

a todos os profissionais integrantes do Colégio Elei-

toral. Os eleitores podem votar pela internet, no site  

www.votaadministrador.org.br. Conheça os candidatos.

adm. Hudson fernandes amaral

Professor da UFMG, graduado 
em Administração (UFMG), 
é especializado em Finanças, 
doutor e mestre em Sciences 
et de Gestion Sociales, cons. 
suplente do CFA, diretor da 
AMPAD, consultor congressista 
e palestrante. 

adm. marco antônio machado

Aos 60 anos, é Administrador 
e professor de Marketing e 
de Estratégia na PUC MINAS 
e em conceituados cursos 
de pós-graduação. Mestre e 
doutorando em Marketing e 
Estratégia, possui mais de 40 
anos de vivência profissional.

adm. geraldo magela da silva

Pós-graduado em Análise de 
Sistemas da Informação e em 
Administração Financeira, 
é mestre em Administração 
em Gestão Estratégica, 
conselheiro-diretor da Ocemg 
e conselheiro do SEBRAE.

adm. rosânia emília ribeiro                                                  

Graduada em Administração 
(UFU), mestre em Administra-
ção (Unitri), especialista em RH, 
pós-graduada em Administra-
ção Educacional, atua nas áreas 
de Administração e Educação. 
É coordenadora do curso de 
Administração da Unipac e 

professora.

adm. mariza ferreira rezende lemos

Graduada em Administração e 
Ciências Contábeis, especialista 
em Telecomunicações e Mídia 
Digital, atua como empresária 
no ramo da moda. 

adm. adriana de morais

Mestre em Administração 
(FEAD), pós-graduada em Ges-
tão Estratégica de RH (UFMG) 
e graduada em Administração 
(ICES), é professora, coach 
(SBC) e atua como profissional 
nos setores privado e público 
na área de Gestão de RH, em 

Gestão de Projetos.

adm. raul lopes filho

Administrador, técnico em 
contabilidade e pós-graduado 
em Recursos Humanos, é 
ainda consultor em Gestão 
Empresarial, coordenador 
acadêmico e professor.

adm. rodrigo santos

Administrador, professor e 
subdelegado do CRA-MG em 
Manhuaçu, possui pós-gradu-
ação em Empreendedorismo, 
Inovação e Gestão Estratégica 
de Negócios e mestrado em 
Educação.

adm. José eustáquio v. rocha 

Administrador, economista 
e contador. Especialista 
em RH e Administração 
Estratégica e empresário do 
ramo imobiliário, atuou como 
gerente do Departamento de 
Recursos Humanos da EPAMIG.

adm. célia corrêa

MSc em Engenharia de 
Produção, Administradora 
licenciada em História, MBA 
em RH e consultora. Atua no 
SEBRAE-MG e na Anhanguera 
Educacional, é ex-diretora de 
Controle Interno da SEPLAG-
MG e auditora da Qualidade.

adm. antônio eustáquio barbosa

Graduado em Administração 
(FUMEC), especializado 
em Gestão Empresarial e 
Planejamento Estratégico e 
Marketing, é presidente do 
SAEMG e diretor do CSP/SP.

adm. rodrigo souza de deus

Bacharel em Administração, 
pós-graduado em Gestão de 
Negócios, sócio da empresa 
Conduta Consultoria & Asses-
soria Ltda., gestor de Recursos 
Humanos e presidente da 
Magna Consultoria & Assessoria 
Jr., realiza diversos trabalhos 

voluntários.

adm. Helena maria gomes Queiroz

Doutoranda em Educação, 
mestre em Administração e 
graduada em Administração, é 
consultora da Trilha – Soluções 
em Responsabilidade Social 
Ltda., professora da PUC e 
do IETEC, presidente da ONG 
Espaço Especial, pesquisadora.

adm. marcos ramos

Administrador, mestre em 
Administração e professor de 
graduação e pós-graduação, é 
conselheiro do CRA-MG, consul-
tor de empresas, ex-secretário de 
Administração e Recursos Huma-
nos de prefeitura municipal. Atua 
como profissional na Telemig, 

Copene e Copersucar.

adm. José francisco de lima graciolli

Mestrando em Administração 
e pós-graduado em 
Administração e Gerência, 
atua como diretor da área de 
Ciências Sociais Aplicadas/
UNIVALE e da Faculdade de 
Direito/GV e delegado regional 
do CRA/MG no Vale do Aço.

adm. Jehu Pinto de aguilar filho                                                        

Administrador, gestor educacio-
nal, doutorando em Admi-
nistração, pós-graduado em 
Organização e Metodologia do 
Ensino Superior, consultor e co-
ordenador de curso, é professor 
desde 1990 na Newton Paiva e 
membro da Academia de Letras 

do Brasil – ALB.

CHAPA 2 CHAPA 3
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Poder de persuasão
empatia, flexibilidade e sociabilidade
Assertividade
Facilidade no trabalho em equipe
tendência em arriscar e buscar 
soluções inovadoras

QUAlidAdes dAs MUlHeRes lÍdeRes

AtUAl idAde oP in ião

De coadjuvantes a protagonistas A potencialidade do recurso humano

O papel da mulher no mercado de trabalho não é 

mais o mesmo. Após séculos de submissão e luta pela 

igualdade de direitos, ela ganhou voz e ascendeu no 

mercado de trabalho. Hoje, a presença feminina se 

fortalece nas grandes organizações, que registram um 

crescimento exponencial de mulheres assumindo pos-

tos de comando, seja no setor público ou no privado. 

À frente de uma empresa, elas demonstram virtu-

des, como persistência em negociações, atenção a 

detalhes e preocupação com planejamentos a longo 

prazo. Mas, segundo especialistas, o grande dife-

rencial das comandantes é utilizar a liderança como 

orientação, e não como ditadura.

Uma pesquisa do Research Institute, do banco de 

investimentos Credit Suisse, confirma a eficiência das 

mulheres no desempenho das organizações. Compa-

nhias que mantiveram uma ou 

mais mulheres nos conselhos de 

Administração apresentaram um 

crescimento de 14% nos últimos 

seis anos, contra apenas 10% de 

empresas sem a presença femini-

na. O preço das ações e o retorno 

sobre capital também mostraram 

índices maiores em organizações 

com conselhos compostos por mulheres e homens. 

Segundo o relatório do Credit Suisse, a mistura de 

gêneros permite a diversificação de habilidades de 

liderança: “Quando homens e mulheres tomam de-

cisões importantes juntos, a governança corporativa 

melhora. As mulheres são mais cautelosas e avessas 

ao risco, por exemplo”. O estudo foi feito em 2.400 

empresas de diferentes setores e regiões do mundo.

elas são maioria
O mercado tem seguido a tendência e buscado, 

cada vez mais, o olhar feminino nas organizações. A 

pesquisa do Credit Suisse aponta um crescimento do 

número de mulheres nos conselhos de Administração. 

Em 2005, cerca de 40% das empresas contavam com 

Segundo a simbologia bíblica, especificamente no 

terceiro versículo do livro Gênesis, um dos princípios 

básicos da Física Moderna teria sido usado por Deus 

no momento da criação do mundo: “Fiat lux” – ou 

“Faça-se a luz”. Ora, o que é a luz? Uma simples for-

ma de energia que, ao se transformar, determinou o 

começo do universo.

Segundo a física, para que se execute qualquer for-

ma de trabalho, ou seja, a aplicação da energia para 

um fim determinado, é necessária a interação de três 

recursos fundamentais:

• a natureza – todo material de que é composto o 

universo;

• o modus faciendi – forma efetiva de atuar, co-

nhecida hoje como tecnologia ou know-how;

• e a já citada energia – força motriz capaz de exe-

cutar uma ação.

Essa realidade fenomênica 

também está presente na Teo-

ria da Administração. Qualquer 

tipo de instituição, para sobre-

viver e cumprir seus objetivos, 

dependerá, inevitavelmente, 

desses três recursos. A natureza 

– ou os bens materiais – é representada por insta-

lações, recursos econômico-financeiros e matérias-

-primas. E o modus faciendi está no desenvolvimento 

do conhecimento, da tecnologia, da logística. Já os 

recursos energéticos podem se manifestar na for-

ma físico-química – seja de maneira natural (energia 

solar e eólica) ou elaborada 

(nuclear, elétrico-eletrônica, 

de combustão) – ou bioló-

gica. E é exatamente essa 

forma que distingue uma 

organização de uma grande 

máquina. Afinal, os recursos 

biológicos emanam dos se-

res vivos na forma de energia 

mental e fisiológica.

o público feminino nesse setor. No ano passado, esse 

índice saltou para quase 60%.

Em áreas como a saúde, por exemplo, a participação 

das mulheres chega a ser ainda maior: cerca de 70% 

das empresas desse segmento mantêm pessoas do 

sexo feminino no conselho. Em 

contrapartida, setores como o de 

tecnologia e indústrias apresen-

tam um número ainda pequeno: 

menos de 50% das companhias 

têm conselhos mistos.

Um levantamento recente 

divulgado pela Catho Online 

– empresa especializada em re-

crutamento – confirma a atuação ainda tímida das 

mulheres nessas áreas. Mas elas continuam sendo 

maioria em empresas de Recursos Humanos (73%), 

Educação (62%) e Administração (60%).

Agora, para melhor compreendermos o verdadeiro 

sentido dos Recursos Humanos, poderíamos propor 

um exemplo simples: sugerem os estudiosos que, 

garantindo sua subsistência, existe dentro de cada 

indivíduo algo equivalente a uma usina geradora de 

energia vital. Como em qualquer sistema fechado, 

essa energia não se perde, mas se transforma (Pri-

meiro Princípio da Termodinâmica). 

Cada ser humano, em função da herança genéti-

ca, das influências do meio e de um número infinito 

de variáveis, dispõe de um potencial diferente desta 

energia. A canalização dessa força para a execução de 

diversas atividades é uma ação voluntária e mostra-se 

como função direta da motivação. Entende-se, por-

tanto, que o recurso humano de uma organização é 

o potencial de energia que as pessoas dispõem para a 

realização de seus objetivos.

Segundo a ecologia empresa-

rial, cabe aos líderes das equi-

pes compreenderem que, por 

sua maneira de atuar, são eles 

os principais responsáveis em 

transformar a energia potencial 

de seus colaboradores em ener-

gia atual, ou seja, trabalho. Possibilitando a utiliza-

ção dos talentos dos colaboradores, os supervisores 

tornam-se os principais potencializadores ou dissipa-

dores dessa energia humana, que é, comprovada-

mente, o mais importante recurso para o sucesso e a 

perenidade das organizações.

  Companhias que mantiveram 
uma ou mais mulheres nos 

conselhos de Administração 
apresentaram um crescimento de 

14% nos últimos seis anos”

o recurso humano de uma 
organização é o potencial de 

energia que as pessoas dispõem 
para a realização de seus objetivos”
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como isso acontece. Para tanto, é necessário estar 

realmente imerso nesse ambiente. 

Há diferenças entre a gestão de uma empresa física 
e de uma virtual, como o site? o que se deve levar em 
consideração nesse tipo de administração?

Conheci muitas empresas digitais cujo estilo de Ad-

ministração se assemelha muito 

ao da Era Industrial. Considero 

isso uma estupidez. Entretan-

to, estamos falando de uma 

empresa que possui o conhe-

cimento como matéria-prima 

essencial. O Administrador de 

uma empresa dessa natureza 

deve cultivar um ambiente cria-

tivo e colaborativo, propício ao surgimento de ideias 

inovadoras. E isso é algo que se opõe totalmente à 

organização taylorista.

como você visualiza o futuro da administração 
na web?

Acredito que não haverá (se é que já não seja as-

sim) uma separação entre a Administração na web 

e os negócios tradicionais. A internet já faz parte da 

vida da grande maioria das pessoas, independente 

de classe social ou faixa etária. O desafio dos Admi-

nistradores será compreender como esse novo modo 

de vida afeta o próprio exercício da Administração, o 

que inevitavelmente provocará mudanças em todas 

as esferas de um negócio, da atração de talentos à 

conquista de consumidores. 

Qual é a dica para os empreendedores que queiram 
investir na web para aprimorar seu negócio?

Antes de fazer qualquer investimento, é necessário 

mergulhar na internet, incorporá-la a seu estilo de 

vida, observar como as pessoas se comportam nesse 

“ecossistema” e como as empresas estão reagindo a 

isso. Empresas gigantes, volta e meia, cometem er-

ros grotescos nas redes sociais, e a reação dos con-

sumidores é imediata, gerando virais de oposição à 

marca. Não tem nada a ver com tecnologia – tem 

com e da revista Administradores, Leandro fala sobre 

o futuro da Administração na web e a criação do 

portal, que se tornou referência da área no Brasil.

Qual a importância do administradores.com para 
profissionais da área? 

O administradores.com é uma plataforma colabo-

rativa que faz a ponte entre os diferentes tipos de 

profissionais ligados à Administração. Diferente de 

um veículo de comunicação tradicional, no qual a 

comunicação se dá na direção veículo-leitores. No 

administradores.com a comunicação é de muitos 

para muitos. Essa multiplicidade de visões é funda-

mental para o exercício da Administração, pois não 

podemos nunca nos prender a uma única linha de 

pensamento. 

Quais são os diferenciais responsáveis por tornar o 
site uma referência da área da administração?

Eu poderia citar vários, como a tecnologia adotada, 

o padrão visual e a excelência da equipe de conteúdo. 

Entretanto, o principal valor percebido pelos leitores é 

justamente nosso entusiasmo em promover avanços 

na Administração e nossa preocupação com a valori-

zação do Administrador em nossa sociedade. Essa é a 

missão do administradores.com e, ao mesmo tempo, 

a causa abraçada por todos os nossos usuários.

gerir uma empresa virtual, de uma área nova e ain-
da pouco conhecida como a internet, é um desafio?

É um desafio diário, pois os ventos das mudanças 

nessa área sopram muito mais fortes – e são bastan-

te imprevisíveis. Devemos estar sempre atentos não 

apenas às movimentações do setor, mas também à 

forma como as pessoas se comportam no meio vir-

tual, ao tipo de opiniões que expressam e à maneira 

O boom Era Digital transformou a maneira como 

as pessoas se relacionam, buscam informações e 

consomem produtos e ideias. Adequar-se às novas 

tendências é um desafio para muitas empresas ainda 

resistentes a um nicho pouco conhecido da Adminis-

tração: a gestão de empresas na web. O Adm. Lean-

dro Vieira, mestre em Administração pela Universi-

dade Federal do Rio Grande do Sul e certificado em 

Empreendedorismo pela Harvard Business School, 

sabe bem disso. Fundador do site administradores.
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a ver com pessoas. O empreendedor deve se cercar 

de pessoas realmente competentes, que tenham não 

apenas a capacidade técnica para desenvolver sites, 

aplicativos ou outros tipos de soluções, mas tam-

bém de compreender o próprio negócio do empre-

endedor. Essas pessoas devem ajudá-lo a responder 

a uma pergunta básica: de que forma posso fazer 

uso de determinada tecnologia 

para alavancar meu negócio? A 

resposta pode vir na forma de 

um e-commerce para expandir 

as fronteiras da organização, 

um site para melhorar o relacio-

namento da empresa com seus 

clientes, um aplicativo que para 

aprimorar a prestação de servi-

ços, ou até mesmo um produto totalmente inovador 

que conquistará milhões de usuários.

o Administrador de uma 
empresa que possui o conhecimento 

como matéria-prima deve cultivar 
um ambiente propício ao surgimento 

de ideias inovadoras”

PAl AVRA  do  AdMin istRAdoR

O século XXI
exige mudanças

Para leonardo vieira, fundador do 
administradores.com, as empresas 
devem estar abertas para as novas 
tendências da web
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CRA-MG  e  VoCÊ

CliCK do AdMinistRAdoR

o High park é o maior parque público de toronto, 

Canadá. Com uma paisagem exuberante, o local 

é conhecido pelas trilhas, por um minizoológico 

e pelo parque para cães. no inverno, torna-se um 

convite para explorar a bela e exótica paisagem.

AdM. WiliMAR JUnio RUAs - CRA-MG 46327/d

o edifício do parlamento, em victoria, capital de British Columbia, na região oeste do Canadá, é um dos mais importantes ícones turísticos e arquitetô-nicos do país. a cidade é cheia de castelos e já foi cenário para muitos filmes americanos. impossível não conhecer!
AdM. sABRinA soUzA de AlMeidA - CRA/MG 01-0457002/d

.   LIBRAS E EDUCAÇÃO PARA SURDOS

.   LIDERANÇA COACH

.   MBIS - MASTER IN BUSINESS  
       INFORMATION SECURITY

.   MBA GLOBAL LEADERS E  
      DESENvOLvIMENTO EMPRESARIAL

.   PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL

.   PSICOLOGIA CLÍNICA

.   SAÚDE QUÂNTICA

Cursos Regulares
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Garanta já a sua vaga

Construa 
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