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Ser presidente do CRA-MG
Após 30 anos de atuação 

em vários estados e diver-
sas empresas pelo Brasil, 
recebi em 2008 o convite 
para concorrer às eleições 
do Conselho Regional de 
Administração de Minas 
Gerais. Ciente da grande 
responsabilidade de repre-
sentar os Administradores 
de meu estado natal, en-
tendi que era chegada a 

hora de retribuir à pro� ssão tudo o que ela me permitiu 
realizar, tanto em termos pro� ssionais como pessoais.

Fui vice-presidente administrativo e � nanceiro duran-
te dois anos, e em 2010, o Conselho me honrou com a 
indicação para presidir o CRA-MG no biênio 2011-2012. 
Minha ideia orientadora, desde sempre, foi a de pensar 
de fora para dentro, buscando a visão dos pro� ssionais 
de Administração e da sociedade em relação à pro� ssão. 

Para atender ao principal anseio dos pro� ssionais, ex-
presso em pesquisas de opinião, focamos nos trabalhos 
de orientação e � scalização pro� ssional. Assim, amplia-
mos nossa frota de veículos e adquirimos mais equipa-
mentos de comunicação, de forma que nossos � scais 
pudessem ampliar a atuação em todo o estado.

Outra ação estratégica foi a de aproximação e forma-
lização de convênios com as entidades representativas 
dos diversos segmentos empresariais do estado, como 
FIEMG, ACMinas, CDL, FEDERAMINAS, o que resultou em 
mais visibilidade para as ações do sistema CFA/CRAs.

Buscando mais pro� ssionalização em nossas ativi-
dades, investimos no aperfeiçoamento de sistemas de 
informação e na reorganização completa dos arquivos 
físicos, para permitir o atendimento a nossos pro� ssio-
nais com e� cácia. Desenvolvemos ainda programas de 
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treinamento e quali� cação da equipe e criamos uma 
estrutura que permitiu ao CRA-MG manter sua funcio-
nalidade mesmo nas mudanças da direção-executiva.

Preocupados com a melhoria do ensino na área de 
Administração, estreitamos nosso relacionamento com 
as instituições de ensino superior e efetuamos avalia-
ções sistemáticas das mesmas, obedecendo às diretri-
zes do MEC. Ao mesmo tempo, investimos na realização 
de eventos nacionais e internacionais, e mantivemos 
grupos de estudos temáticos com a participação de 
professores e pro� ssionais de Administração.

Após estes dois anos à frente do CRA-MG, considero 
que os principais objetivos que propus à minha gestão 
foram alcançados. Sei que ainda há muito a fazer pela 
pro� ssão. Por isso, decidi atuar informalmente, do lado 
de fora da gestão do CRA-MG, abrindo espaço para que 
outros pro� ssionais possam também emprestar sua 
competência e contribuir para a pro� ssão.

Agradeço a meus companheiros de conselho, de-
legados, subdelegados e representantes do CRA-MG, 
colaboradores, conselheiros federais e presidentes dos 
demais conselhos pelo respeito que me dedicaram. 
Agradeço também a todos os dirigentes de entidades 
de classe, aos reitores, diretores e coordenadores de 
cursos com os quais tive contato.

Finalmente, agradeço aos Administradores e pro� s-
sionais da área de Administração, especialmente àque-
les que, ao longo de minha gestão, enviaram mensa-
gens motivadoras ou de consolo em meus momentos 
difíceis. Representá-los foi a maior honra que eu pode-
ria receber em minha vida.

Adm. Pedro Rocha Fiuza
Presidente CRA 3.636
presidencia@cramg.org.br
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CRA-MG fecha 2012 com
grandes conquistas

Mais um ano chega ao � m, e o CRA-MG come-
mora as metas alcançadas ao longo de 2012. O 
momento também é a conclusão de um ciclo 
no Conselho, já que a gestão 2011/2012 está se 
despedindo da direção do Regional. 

As marcas deixadas pelo trabalho de toda 
equipe do CRA-MG durante esse período me-
recem destaque. Ações realizadas pelo Conse-
lho - como a reorganização interna de 
procedimentos, a intensi-

� cação da � scalização, os eventos para aprimo-
ramento pro� ssional e a busca incessante pela 
qualidade e agilidade dos serviços prestados - 
contribuíram para dar mais visibilidade 
à área e valorizar a pro� ssão 
de Administrador. 

Acompanhe os resultados do trabalho cuidadoso feito pela 
gestão atual nos últimos dois anos em cada setor do Conselho. 

 ADMINISTRATIVO 

O setor Administrativo foi desmembrado, sendo di-
vidido em Administração de Pessoal e Documentos. 

A criação das novas áreas garantiu condutas pessoais 
mais e� cazes, ágeis e adequadas à realidade do Con-
selho. Assim, foi possível viabilizar ações para o me-
lhor atendimento ao número crescente de registrados 
dos últimos anos. 

Algumas ações especí� cas também contribuíram 
para o bem-estar e o desenvolvimento pro� ssional de 
colaboradores e registrados. Con� ra:

 9 Manutenção do plano de saúde e odonto-
lógico – foi mantido o convênio com o Clube 
Aliança, que promove a adesão ao plano de 
saúde da Unimed e ao plano odontológico da 
Rede Dental/Odontoprev/Prodent. 

 9 Manutenção do plano de previdência Petros 
– o convênio CRAPrev, feito por meio da Petros – 
Fundação Petrobras de Seguridade Social –, tam-
bém continua. 

Organização do arquivo corrente 
da Assessoria Jurídica
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 9 Organização do arquivo – o CRA-MG, por meio do 
Programa de Apoio aos Regionais (PROAR), do CFA, 
implementou a reorganização dos arquivos Corren-
te, Intermediário e Permanente. A iniciativa facilitou 
o acesso dos colaboradores ao acervo documental.

 9 Reformas – delegacias regionais do Conselho fo-
ram reformadas, garantindo melhor visibilidade e 
qualidade dos serviços prestados.

 9 Espera telefônica – para reduzir o número de liga-
ções perdidas, foi adquirido um PABX com espera 
telefônica no atendimento virtual do CRA-MG. 

 9 Processos licitatórios – foram realizados 24 pro-
cessos licitatórios destinados a viabilizar as neces-
sidades do CRA-MG. 

 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

O foco da Assessoria de Comunicação na gestão 
2011/2012 foi aproximar os registrados do Conselho. 
Por isso, um dos principais objetivos do CRA-MG foi 
o desenvolvimento de canais de comunicação para o 
diálogo com os pro�ssionais da área. 

A divulgação de notícias e informações foi intensi-
�cada, e o interesse da mídia pelo Conselho cresceu. 
O presidente do CRA-MG, Adm. Pedro Rocha Fiuza, foi 
convidado para entrevistas em importantes veículos 
de comunicação. 

Além disso, merecem destaque o jornal Adm. No-
tícias; o programa de rádio Minuto do Administrador, 
que completou 416 edições em dois anos; o trabalho 
realizado nas plataformas digitais – mailing eletrônico 

para divulgação semanal de notícias, site, redes sociais 
e e-mail Adm. On-line; o apoio à campanha Papai Noel 
dos Correios; e os convênios com mais de 42 empresas 
e instituições de ensino superior.  

 INFORMÁTICA 

A atualização de sistemas e serviços da Informática 
garantiu mais segurança e agilidade nas rotinas do 
Conselho. Para isso, foram feitos investimentos, como 
a aquisição de novos programas, máquinas e equipa-
mentos, entre eles, scanner, roteadores e impressoras. 
Dentre as melhorias do setor, destaca-se a implanta-
ção do sistema gestor on-line para atualização de da-
dos e emissão de boletos pela internet.

 FINANCEIRO 

Transparência foi o ponto-chave da área Financeira. 
Com um planejamento rigoroso, a gestão 2011/2012 
selecionou as instituições �nanceiras mais adequadas 
para as aplicações do CRA-MG, identi�cou os melho-
res benefícios e previu riscos e retornos, maximizando 
a receita da entidade. Outra conquista importante foi 
a Resolução Normativa CRA-MG nº16, que criou facili-
dades para a negociação das dívidas dos registrados 
no Conselho. 

Veja abaixo algumas ações do setor:

 9 Expedição de noti�cações administrativas.

 9 Expedição de certidões de dívida ativa.

 9 Julgamento de processos tributários administrativos.

 9 Deferimento e indeferimento de processos tribu-
tários administrativos.

 ASSESSORIA JURÍDICA 

Solidi�car os trabalhos executados e atender às de-
mandas com excelência. Foi com esses objetivos que a 
Assessoria Jurídica do CRA-MG trabalhou nos últimos 
dois anos na prevenção e na solução de problemas. 
Con�ra algumas ações:

CRA-MG recolhe doações 
para campanha dos Correios
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 9 Ajuizamento de mais de 2.400 execuções � scais.

 9 Solicitação de Infojud, por meio do Poder Judici-
ário, a � m de obter informações a respeito dos re-
gistrados cujas ações foram levadas a efeito.

 9 Solicitação de Bacenjud (penhora on-line) e Rena-
jud (restrição judicial sobre veículos) nas execu-
ções � scais.

 9 Acompanhamento dos processos que tramitam 
na capital e nas comarcas do interior de Minas 
Gerais e de outros estados, apresentando recur-
sos diversos.

 9 Análise e execução de relatos jurídicos das áreas 
Financeira e Relações Institucionais.

 9 Controle e organização do arquivo jurídico.

 9 Elaboração de pesquisas, estudos e pareceres jurí-
dicos solicitados pelo CRA-MG.

 ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

A gestão atual sempre procurou orientar empresas 
e instituições empregadoras sobre a legítima atuação 
pro� ssional de Administradores e tecnólogos. Assim, 
foi realizado um processo de � scalização preventivo, 
orientador e corretivo em 2011/2012. Um workshop 
preparou a equipe de colaboradores do CRA-MG para 
trocar experiências e uniformizar os procedimentos 
de � scalização, com ênfase nas maiores e principais 
empresas do estado. 

A � scalização pro� ssional ainda foi direcionada a:

 9 Pessoas físicas, por meio de 1.365 visitas in loco 
às organizações e orientações aos diretores das 

empresas.

 9 3 mil empresas identi� cadas no Projeto Emprega-
dora 2012. 

 9 Vagas e oportunidades de emprego ligadas à Ad-
ministração.

 9 Serviço público, com visitas a prefeituras, câmaras 
municipais e empresas públicas de Minas Gerais. 

 9 Comissões organizadoras de concursos para ór-
gãos públicos. Em todo o estado, 81 concursos 
públicos foram acompanhados.

 9 55 editais de licitações e pregões. 

 9 Pessoas jurídicas prestadoras de serviços de Ad-
ministração. Foram abertos 276 novos processos 
administrativos de � scalização, totalizando 1.698 
em andamento.

 9 7.275 processos administrativos de � scalização 
junto a pessoas físicas, jurídicas, empregadoras, 
processos éticos e órgãos públicos. 

 9 Pedidos de cancelamento de registro e exigência 
de apresentação de novo Administrador respon-
sável técnico. 

 MARKETING 

Ações para consolidar a imagem da marca CRA-MG 
diante dos diversos públicos e aproximá-los do Conse-
lho foi o principal foco do Marketing. Eventos, fóruns, 
palestras, workshops, minicursos, o� cinas e feiras de 
negócios fortaleceram a classe pro� ssional em todo o 
estado. Con� ra algumas ações:

 9 29 Fóruns Mineiros de Administração, reunindo 

O XIX Conamerco reuniu, em Uberlândia, 
visitantes de toda a América Latina

Vice-presidente de Orientação e Fiscalização 
Pro� ssional, Adm. Afonso Victor Vianna de 
Andrade, visita empresas do interior
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 9 Programa de Apoio à Empregabilidade – 670 
currículos cadastrados e 135 vagas oferecidas.

 9 Leituras e opiniões da Administração.

 9 Reconhecimento pro� ssional por meio de ho-
menagens e prêmios.

 9 Consolidação do relacionamento com institui-
ções de ensino superior.

 9 Avaliação do ensino de Administração – 62 pare-
ceres de processos do Sistema E-Mec emitidos. 

 9 Projeto Carteira na mão – entrega de 2.359 car-
teiras de identidade pro� ssional para Adminis-
tradores e tecnólogos e de 92 troféus Destaque 
Acadêmico, em solenidades de colação de grau.

 9 Projeto CRA-MG vai à IES/faculdade – 305 pales-
tras institucionais a alunos dos cursos de Admi-
nistração e Tecnólogos. 

 9 Projeto IES/faculdade visita o CRA-MG – visita de 
aproximadamente 650 alunos de 14 instituições 
de ensino superior do estado.

 9 Catálogo de referências bibliográ� cas. 

 9 Acervo bibliográ� co – empréstimo de 125 obras 
e recebimento de doação de 558 livros. 

 9 Reinauguração da galeria de presidentes do CRA-
MG no auditório da sede.

 9 Premiações Guerreiro Ramos de Gestão Públi-
ca, Honra ao Mérito em Administração e Belmiro 
Siqueira do Conselho Federal de Administração e 
Destaque em Administração do CRA-MG.

F IQUE  POR  DENTRO

aproximadamente 7 mil pessoas.

 9 75 eventos acadêmicos e pro� ssionais.

 9 Congresso de Administração do Mercosul (Co-
namerco), com a participação de oito países da 
América Latina.

 9 Comemoração do Dia do Administrador.

 9 Campanha Qual o tamanho do seu coração, que 
bene� ciou 30 instituições sociais com mais de 21 
mil donativos. 

 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

A confiança dos Administradores no CRA-MG 
cresceu. E isso só foi possível com a melhoria do 
atendimento aos registrados, sejam eles pessoa fí-
sica ou jurídica, e os investimentos feitos na área. O 
resultado das ações de Relações Institucionais foi o 
aumento do número de registros no Conselho, pro-
porcionado principalmente pelo trabalho realizado 
junto às instituições de ensino superior.

Outra ação importante foi a criação do Manual de 
Procedimentos da Área de Relações Institucionais, 
que garantiu mais eficácia e agilidade à atuação 
do CRA-MG com a capacitação dos colaboradores 
da sede e do interior do estado. Além disso, cursos, 
treinamentos e novas ferramentas gerenciais foram 
implantados, buscando a melhoria contínua dos 
serviços prestados.

 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

A relação do CRA-MG com instituições de ensino 
e futuros Administradores e tecnólogos se estreitou 
ainda mais durante a gestão 2011/2012. Entre os des-
taques da Formação Pro� ssional está a participação 
de 150 coordenadores e professores no Encontro de 
Coordenadores de Cursos de Administração e no En-
contro Estadual da Angrad. Con� ra outras ações:

 9 Ciclo de palestras CRA vai à faculdade – partici-
pação de 67 coordenadores e professores de 
cursos de Administração e de Tecnologia em Ad-
ministração.

Premiação do CRA-MG homenageia 
pro� ssionais de destaque   
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Atuação do Administrador pode ir além

Atenção aos prazos do CRA-MG em 2013

Na edição de maio e junho, foi publicada a matéria 
CRA-MG reivindica Administrador como perito judicial 
sobre as providências do Conselho junto aos tribu-
nais superiores para a atuação do Administrador 
como  perito judicial. Acompanhe alguns esclareci-
mentos sobre o assunto: 
• A perícia judicial  é feita  em  função  do  grau  pro� s-

sional, sendo o indicado/subscritor responsável por 
responder civil e criminalmente pelo conteúdo.

• O cadastramento é feito diretamente nas varas 
cíveis e federais (inclusive trabalhistas), mediante 
entrega do currículo, acompanhado da certidão 

O Conselho Regional de Administração � xou regras, 
valores e descontos das anuidades que vigorarão em 
2013. Bacharéis e Administradores registrados que op-
tarem pelo pagamento em parcela única nos meses de 
janeiro ou fevereiro terão desconto de até 10,20%. O 
prazo para quitação da anuidade desses pro� ssionais 
vai até 31 de março, mesma data limite para o paga-
mento da anuidade dos tecnólogos. Recém-formados 
que se registrarem no Conselho em até 60 dias após a 
colação de grau terão isenção da primeira anuidade.

do respectivo Conselho.
• No caso de assistência judiciária – que hoje é de-

ferida a aproximadamente 90% do volume de 
processos – o juízo � xa os honorários periciais da 
seguinte forma:

 » Na área federal – entre 1/3 e 2/3 do salário mí-
nimo, podendo ultrapassar esse limite em até 
três vezes. 

 » Nos juizados especiais federais – honorários 
de� nidos de acordo com a verba orçamentária 
da respectiva seção, podendo haver adianta-
mento de até 30%.

No caso de pessoas jurídicas, foi de� nido que orga-
nizações de capital social de até R$5 mil, entidades 
sem � ns lucrativos e empresas que não possuem capi-
tal terão descontos de 30% para a anuidade paga até 
31 de janeiro, 20% para pagamento até 28 de fevereiro 
e 10% até 31 de março. Vale lembrar que, na hora de 
quitar as anuidades, o pagamento com cartão de cré-
dito é considerado à vista, podendo ser parcelado em 
até seis vezes. Con� ra o valor das anuidades de pesso-
as físicas em 2013.

ADMINISTRADOR E BACHAREL
DA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO:  R$294

TECNÓLOGO:  R$200

ATÉ 31/01/2013
10,20% DE DESCONTO, TOTALIZANDO R$264

ATÉ 28/02/2013
5,10% DE DESCONTO, TOTALIZANDO R$279

ATÉ 31/03/2013
NÃO HAVERÁ DESCONTO

VALOR INTEGRAL:

DESCONTOS PARA PAGAMENTO 
EM PARCELA ÚNICA 

(PARA ADMINISTRADOR E BACHAREL
DA ARÉA DA ADMINISTRAÇÃO):

F IQUE  POR  DENTRO



8 ADM NOTÍCIAS - INFORMATIVO BIMESTRAL DO CRA-MG

PAL AVRA  DO  ADMIN ISTRADOR

União da equipe,
a chave de uma grande gestão

O que faz uma empresa tornar-se referência no mer-
cado? O Grupo Martins completa, em 2013, 60 anos de 
uma trajetória em que a difusão de valores e a união 
entre colaboradores e líderes são prioridade. O sucesso 
da gestão da empresa é considerado um exemplo para 
os Administradores de Minas Gerais. Prova disso foi o 
prêmio Destaque em Administração do CRA-MG, en-
tregue à organização no � m do ano. O CEO do Martins 
Comércio e Serviços de Distribuição, Adm. Walter Faria 
Júnior, falou ao Adm. Notícias sobre a homenagem re-
cebida e fez uma análise da atuação dos pro� ssionais 
da Administração hoje nas grandes empresas.

Como foi receber o prêmio Destaque em Adminis-
tração do CRA-MG pelo Grupo Martins? 

O sistema integrado Martins � cou muito honrado 
em receber um prêmio de tamanha relevância, prin-
cipalmente por estarmos, juntamente com todo o 
time de liderança do Martins, implementando um 
processo de evolução na gestão e na administração 
da organização. Estamos todos orgulhosos desse 
processo ter sido reconhecido pelos pro� ssionais 
da área e sabemos que ainda temos muitos desa� os 
pela frente. Mas sempre acreditamos em nossos va-
lores e em nosso lema: Juntos cada um vale mais. 

Qual é o diferencial do trabalho administrativo do 
Grupo Martins, que levou a empresa a tornar-se 
referência do setor atacadista nacional? 

O trabalho em equipe com todos os colaboradores 
e o time de liderança. Criamos o fórum de líderes, no 
qual todos os gerentes e diretores da organização es-
tão alinhando nosso planejamento estratégico e nos-
sas prioridades. Estabelecemos nosso road map (a vi-
são do planejamento estratégico) utilizando a técnica 
do balanced scorecard. De� nimos nossa visão para os 
próximos cinco anos. Posteriormente, estabelecemos 
as prioridades e o radar estratégico para os anos de 
2012 e 2013. Dessa forma, toda organização está ali-
nhando iniciativas e metas de forma conjunta. Tam-
bém implementamos o processo de gestão à vista, 
compartilhada com todos por meio da intranet, utili-
zando o cockpit gerencial com nossos KPIs por área. 

O Grupo Martins possui mais de cinco décadas de 
história. O mundo mudou, assim como as relações 
entre público e empresa. Em sua opinião, quais 
são as mudanças mais signi� cativas da adminis-
tração da empresa ao longo desse tempo? 

Walter Faria Júnior, do Grupo Martins, 
acredita que a gestão de pessoas é o 
desa� o das grandes empresas 
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A otimização da gestão 
é possível com a utilização de 
processos claros e eficientes, 

pessoas preparadas, profissionais 
qualificados e sistemas adequados”

O Martins foi fundado em 1953 por Alair Martins – 
nosso líder e presidente do conselho de Administra-
ção –, um empreendedor e visionário que, como todo 
grande líder, desa� ou o status quo, buscando sempre 
fazer o melhor. Ele sempre viveu seus valores, colocan-
do-os em destaque na empresa até hoje. Integridade, 
disciplina, inovação, justiça, amor pelo que se faz, 
lealdade e humildade fazem do Grupo Martins uma 
empresa especial e diferente. Os líderes do Martins vi-
vem os valores de seu fundador, 
e atualmente estamos multipli-
cando-os para todos os colabo-
radores da empresa por meio da 
roda do aprendizado (metodolo-
gia de aprendizado para adultos). 
Chamamos esse treinamento de 
O jeito Martins de ser. 

Como o senhor avalia a pro� ssão do Administra-
dor das grandes empresas atualmente? A atuação 
dos pro� ssionais possui objetivos e processos di-
ferentes de anos atrás?

A Administração de hoje deve ser focada em ali-
nhamento, planejamento e foco. Cada vez mais os 
Administradores devem buscar melhorias contínu-
as e uma evolução nos processos gerenciais. A oti-
mização da gestão é possível com a utilização de 
processos claros e e� cientes, pessoas preparadas, 
pro� ssionais quali� cados e sistemas adequados. O 
Administrador de hoje deve ser multitarefas, ter co-
nhecimento organizacional e matricial, saber liderar, 
atuar em equipe e, acima de tudo, jogar em time. O 
pro� ssional deve motivar seus funcionários e focar 
em resultados. As empresas de sucesso serão aque-
las que conseguirem engajar seus colaboradores na 
missão organizacional, implementando com e� ciên-

cia suas estratégias e capturando e transformando 
suas iniciativas em resultados de maneira consisten-
te e sustentável. 

Quais são os principais desa� os enfrentados pelos 
Administradores da empresa hoje? E como contor-
ná-los para manter-se no topo do mercado? 

O principal desa� o está na gestão de pessoas. Esta-
mos implementando em 2013 um processo de ges-

tão pro� ssional para alinharmos 
a avaliação por desempenho, o 
plano individual de desenvol-
vimento, o plano de sucessão, 
o plano de carreira, o grid de 
performance e o potencial. Esse 
processo nos ajudará muito na 
evolução da empresa. E também 
teremos um gap ainda maior de 

pro� ssionais com vivência em várias regiões do Brasil 
e experiência em diversas funções.

Em 2010 e 2011, a empresa decidiu investir na 
abertura de novas unidades regionais. Para o ano 
que vem, quando a empresa comemora 60 anos, 
há novas estratégias de mercado sendo prepara-
das? Pode citar algumas? 

Pelo nosso planejamento estratégico focado em 
cinco anos, sempre de� nimos prioridades para o 
próximo ano. Assim, para 2013, vamos continuar 
atuando para fortalecermos nosso desenvolvimento 
por meio de sete pontos principais: gestão por ca-
tegorias, estratégia Go-to-Market, plano Fidelização, 
plano Supermercados Smart, planejamento com os 
fornecedores top, revisão e simpli� cação de proces-
sos, busca pela e� ciência em custo-servir e desenvol-
vimento organizacional e de pessoas. 
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OP IN IÃO

O novo Direito Empresarial

Abel Chaves Júnior – assessor jurídico do CRA-MG

Uma das principais mudanças ocorridas com a 
promulgação do novo Código Civil Brasileiro (Lei n° 
10.406, de 10/01/2002), em janeiro de 2002, além da 
revogação do Código Civil de 1916 (Lei n° 3.071, de 
1°/01/1916), foi a revogação da primeira parte do Có-
digo Comercial (Lei n° 556, de 25/06/1850). Denomi-
nada Do Direito de Empresa, a matéria comercial disci-
plinada no novo Código Civil não é criação nossa, pois 
o Brasil trocou a antiga ideia francesa pela italiana. 

Antes da modi� cação, para se submeter à ordem 
do Direito Comercial, era necessário veri� car a práti-
ca habitual dos atos de comércio, segundo o gênero 
da atividade da empresa. A nova 
abordagem leva em consideração 
não mais o gênero da atividade 
desenvolvida, mas o desenvolvi-
mento econômico da empresa 
mediante a organização de capi-
tal, trabalho, tecnologia e maté-
ria-prima, que resultam na criação 
e na circulação de riquezas. Com 
a denominada Teoria da Empresa, o Direito Comercial 
passou a ser baseado na atividade econômica orga-
nizada para a produção ou a circulação de bens ou 
serviços. A nova teoria tem em seu núcleo a empresa 
organizada segundo os critérios de produção ou cir-
culação de bens ou serviços.

Entre as inovações trazidas pelo novo código está a 
troca da � gura do comerciante pela do empresário. De 
conformidade com o disposto no artigo 966 do Códi-
go Civil, empresário é quem exerce pro� ssionalmente 
uma atividade econômica organizada para produção 
ou circulação de bens e serviços. 

Atualmente, existem seis sociedades empresárias: 
sociedade em nome coletivo, sociedade em comandi-
ta simples, sociedade em conta de participação, socie-
dade em comandita por ações, sociedade limitada e 
sociedade anônima. Elas adquirem personalidade jurí-

dica com o registro na Junta Comercial. As que não se 
enquadram no novo regime, como as sociedades ex-
clusivamente formadas por pro� ssionais (sociedades 
simples), devem ter seus atos constitutivos arquivados 
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

As sociedades em nome coletivo, em comandita 
simples, em conta de participação e comandita por 
ações estão praticamente em desuso no Brasil. A pre-
ferência pela sociedade limitada – novo nome dado 
à sociedade por quotas de responsabilidade limitada 
– e a sociedade anônima se dá pela limitação da res-
ponsabilidade, em regra, de todos os sócios. Nessas 
sociedades, os sócios respondem de forma limitada 
ao capital social da empresa. Mas, pela Teoria da Des-

consideração da Personalidade 
Jurídica, se houver a caracteri-
zação de fraude ou de abuso 
de direito, os sócios podem res-
ponder perante os credores. 

Há de se desta-
car, por � m, a 
última inova-
ção no direi-

to comercial: a Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada 
(EIRELI), criada a partir de 
janeiro de 2012, com a 
responsabilidade ili-
mitada do empresá-
rio individual. O regis-
tro deverá ser feito nas 
Juntas Comerciais, mediante 
arquivamento de ato constitutivo.

A Teoria da Empresa realmente 
está muito mais em consonância 
com a atual realidade econômica 
do país. Porém, é certo que deixou 
de lado questões importantes, 
como o comércio realizado pela 
internet, por exemplo. 

Com a denominada Teoria da 
Empresa, o Direito Comercial passou 

a ser baseado na atividade econômica 
organizada para a produção ou a 
circulação de bens ou serviços”



11Nº 48 - DEZEMBRO 2012/JANEIRO 2013

OP IN IÃO

A pessoa em Administração

A palavra pessoa, derivada do vocábulo helênico 
prósopon por meio do latim persona, foi amplamente 
sustentada pelos gregos – principais fundadores da 
cultura ocidental. O termo se referia aos disfarces tea-
trais ou máscaras e, por isso, � cou muito associado às 
personagens representadas pelo ator.

A antropologia � losó� ca ultrapassou a concepção 
grega e pleni� cou a palavra para um sentido mais pro-
fundo, como resume Willian Stern: “Pessoa é um todo 
vivo, individual, único, lutando pela consecução de 
seus � ns; autônomo e, no entanto, acessível ao mundo 
que o cerca, capaz de ter e crescer com a experiência”.   

Para os Administradores, é muito importante ter 
uma clara percepção do verdadeiro signi� cado desse 
conceito, uma vez que, como 
a� rmam Hersey & Blanchard, 
“administrar é trabalhar com e 
por meio de pessoas e grupos 
para alcançar objetivos orga-
nizacionais”. Em decorrência 
disso, as organizações mais 
evoluídas se conscientizaram 
de que, para serem bem-sucedidas, necessitam de 
Administradores ou gerentes que saibam lidar com 
as pessoas. 

Lamentavelmente, por falta de mais atenção aos 
campos de conhecimento paralelos aos domínios es-
pecí� cos da Administração, alguns pro� ssionais ainda 
se apegam a concepções simplistas, considerando a 
pessoa como “alguém a quem se pode atribuir direitos 
e obrigações”. Assim, desconsideram os aspectos � sio-
lógicos, intelectuais, sociais e espirituais, que são par-
te fundamental da personalidade de cada indivíduo 
e que fazem com que cada ser humano transcenda a 
realidade “impessoal” das coisas. 

A moderna psicologia mostra que sempre que uma 
pessoa é reduzida à condição de “uma simples peça 
de um processo produtivo”, as ingerências das neces-
sidades, motivações e fundamentos inconscientes de 
sua natureza e personalidade a pressionarão forte-

mente, levando-a a um estado de con� ito e estresse 
que reduz sua capacidade produtiva.

Segundo Schein, “as pessoas são capazes de serem 
motivadas com base em tipos diferentes de necessi-
dades e de responderem a diferentes estilos de lide-
rança”. Aquele supervisor que se a� rma justo por tratar 
todas as pessoas da mesma maneira não demonstra 
senso de justiça, mas desconhecimento do fato de 
que, na busca da e� cácia gerencial, pessoas diferentes 
devem ser tratadas de formas diferentes, de acordo 
com suas características e necessidades individuais. 
Para isso, segundo a Ecologia Empresarial, é necessá-
rio ao gestor um melhor conhecimento das pessoas 
que executam o trabalho, e não apenas do trabalho 

a ser executado pelas pessoas. 
Muitos dos problemas de li-

derança se devem, também, 
a uma grande confusão dos 
Administradores com relação 
ao conceito de autoridade, 
baseado em um aprendizado 
supersticioso e muito difun-

dido de que a alternativa do gestor é adotar uma 
autoridade ditatorial ou não conseguir ter autorida-
de alguma sobre seus liderados. Esse pressuposto é 
falso, pois, quando pressionado por uma liderança 
autoritária e irracional, “o indivíduo, atemorizado, 
perde a oportunidade de se autoavaliar, reconhecer 
suas limitações e crescer mais”, conforme Marinuzzi & 
Horácio Querido.

Já a autoridade racional tem sua fonte na competên-
cia do líder. Como ensina a Ecologia Empresarial, a au-
toridade racional e competente não apenas permite, 
como requer constantes feedbacks e críticas por parte 
das pessoas. Sob uma ética humanista, poderíamos 
lembrar Erich Fromm, quando o autor a� rma que “o 
ser humano, a pessoa, é verdadeiramente a medida de 
todas as coisas”. A sabedoria da ética – e da Adminis-
tração – humanista é reconhecer que nada é superior 
ou mais digno do que a autorrealização humana.

Pessoas diferentes devem ser 
tratadas de formas diferentes, de 
acordo com suas características, 

necessidades e motivações individuais”
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CRA-MG  E  VOCÊ

CLICK DO ADMINISTRADOR

Vista da pirâmide de Kukulcán, localizada no sítio arqueológico da civili-

zação Maia denominado Chichén Itzá, que signi� ca “pessoas que vivem 

na beira da água”. Estima-se que Chichén Itzá foi fundada por volta dos 

anos 435 e 455 a.C., sendo declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 

1988. Este passeio foi realizado em Cancun, no México. 

ADM. GUILHERME BORGES DE CASTILHO – CRA-MG: 43.646

Esta foto da Torre Ei� el 
foi tirada durante visi-
ta a Paris, em junho de 
2011. O objetivo da mi-
nha viagem foi conhecer 
o Centro Tecnológico de 
Fundição da França.

ADM. LÚCIA NARA ASSIS 
VIEIRA – CRA-MG: 36.969

Vista da pirâmide de Kukulcán, localizada no sítio arqueológico da civili-


