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A valorização da pro� ssão está em nossas atitudes
A Administração, como 

ciência, é uma profi ssão 

nova, se comparada com 

outras tradicionais como 

a Medicina e o Direto. 

Enquanto neste ano 

completamos 48 anos 

de reconhecimento, a 

Medicina comemora 

56 anos e o Direito 72 

anos - este último con-

tados a partir do Decre-

to 20.784 de 14 de dezembro de 1931. 

Embora, no Brasil, somente a partir de 09 de se-

tembro de 1965, por meio da Lei nº 4.769 a Admi-

nistração passou a ser reconhecida como profi ssão 

regulamentar, sua origem remonta às civilizações 

mais antigas. Analise por exemplo: quem coordenou 

a construção das pirâmides do Egito? E do Coliseu? 

Quem planejou e implantou o comércio internacio-

nal, iniciado com os Fenícios?

Assim como a Medicina, como ciência, tem suas 

raízes na “pajelança” e na “cura realizada pelos fei-

ticeiros” por meio de “danças e poções mágicas”, a 

Administração foi “construída” pela necessidade hu-

mana de organizar-se em tribos, em planejar sua so-

brevivência, de caçar em equipe, de produzir bens,...

A consolidação da Administração, como ciência e profi s-

são, é um caminho a ser percorrido com determinação e 

consciência por todos os administradores – aqueles gradu-

ados e devidamente registrados nos Conselhos Regionais.

As perguntas mais frequentes que ouvimos no CRA-

-MG, seja de Administradores, seja de bacharéis em 
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Administração (aqueles graduados, mas não registra-

dos no Conselho) ou de alunos dos cursos de gradu-

ação em Administração e Tecnólogos em Gestão são:

- “O que o CRA-MG faz pelo Administrador/Tecnólogo?”

- “Por que devo me fi liar ao CRA-MG?”

Penso que a resposta a essas indagações, que são legí-

timas e pertinentes, deve, primeiramente, considerar que 

é o registro no órgão de classe que legitima o exercício 

da profi ssão de Administrador. Isto posto, devemos ainda 

ponderar que as respostas devem ser dadas pelos próprios 

Administradores, pois o respeito à profi ssão e a credibili-

dade da mesma junto à sociedade somente dar-se-á pelo 

comportamento, pela ação e pela competência de cada 

um de nós, Administradores, no exercício da profi ssão e 

na construção de uma sociedade justa e fraterna.

Para formular as respostas a tais questões, deve-

mos então, diariamente, desenvolver refl exões sobre: 

como estou exercendo a profi ssão de Administra-

dor? Que imagem da Administração, como ciência, 

estou construindo para a credibilidade da profi ssão?

Um país forte e respeitado se constrói com insti-

tuições igualmente fortes e respeitadas. O CRA-MG 

pode muito contribuir para esse processo, mas, jun-

tos, podemos mais!

Contribua, efetivamente, para que a nossa entida-

de profi ssional seja cada vez mais forte e respeitada, 

podendo assim cumprir o seu papel como um órgão 

orientador e fi scalizador do exercício profi ssional da 

Administração em Minas Gerais.

Conheça o CRA-MG. Participe!

Abraço,

Adm. Marcos Silva Ramos
Presidente do CRA-MG
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Novos conselheiros 
rea� rmam as propostas
Eleitos em outubro para o mandato de 2013 a 2014, 

os novos dirigentes do CRA-MG foram empossados 

em janeiro. Na solenidade, os membros da nova gestão 

do Conselho confi rmaram o foco da atuação nas pro-

postas da chapa 3, eleita pelos profi ssionais registrados: 

Ampliar a fi scalização do exercício profi ssional para 
todo o estado.

Desenvolver campanhas e parcerias de valorização 
do profi ssional. 

Criar comissões técnicas das áreas da Administração 
e dos jovens profi ssionais.

Propor e regulamentar a presença de profi ssionais de 
Administração na abertura de empresas.

Abrir espaço na sociedade para participação dos pro-
fi ssionais de Administração.

Celebrar parcerias nacionais e internacionais para intercâmbios.

Elaborar projetos de desenvolvimento do profi ssio-
nal, preparando-o para novos cenários do mundo 
corporativo, para o empreendedorismo e a respon-
sabilidade social.

Ampliar ações junto às instituições de ensino supe-
rior de Administração, para a melhoria contínua na 
formação dos profi ssionais.

Implantar processo opcional de Certifi cação Profi s-
sional por área da Administração, visando credenciar 
os profi ssionais no mercado de trabalho.

Realizar eventos locais, seguidos de seletivas regio-
nais e congresso estadual para premiar os melhores 
cases de sucesso em Administração e projetos de 
empreendedorismo e responsabilidade social.

Adm. Adriana de Morais (efetiva) 

Adm. Marco Antônio Machado (suplente)

Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar (efetivo)

Adm. Cláudia Andrade Negreiros (suplente)

Adm. Antônio Carlos Dias Athayde (efetivo)

Adm. José Carlos de Castro Júnior (suplente)

Adm. Célia Maria Corrêa Pereira (efetiva)

Adm. Rodrigo Souza de Deus (suplente)

Adm. Clégis Dolabella Romeiro (efetivo)

Adm. Joubert Roberto Ferreira Fidelis (suplente)

Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho (efetivo)

Adm. Rodrigo Júlio dos Santos (suplente)

Adm. Marcos Silva Ramos (efetivo)

Adm. Rosânia Emília Ribeiro (suplente)

Adm. Raul Alberto Marinuzzi (efetivo)

Adm. Egmar Gonçalves da Silva (suplente)

Adm. Rosendo Magela Reis (efetivo)

Adm. Nádia Mauren Venuto Paxeco (suplente)

Adm. Sônia Ferreira Ferraz (efetiva)

Adm. Cléver Soares David Amorim (suplente)

CONHEÇA OS ADMINISTRADORES QUE ESTARÃO 
À FRENTE DO CRA-MG NO BIÊNIO 2013/2014:

A diretoria que estará à frente do CRA-MG em 
2013 e 2014 foi defi nida na primeira reunião dos 
novos conselheiros. Da esquerda para a direita: 
vice-presidente Administrativo-Financeiro, Adm. 
Antônio Carlos Dias Athayde; vice-presidente de 
Formação Profi ssional, Adm. Célia Maria Corrêa 
Pereira; vice-presidente de Relações Institucionais, 
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho; vice-presidente de 
Orientação e Fiscalização Profi ssional, Adm. Sônia 
Ferraz; presidente Adm. Marcos Silva Ramos; e vice-
presidente de Marketing, Adm. Adriana de Morais.
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NOVA  GESTÃO

Implantações da nova gestão

TREINAMENTO AOS COLABORADORES

Foi realizada nos dias 23/02 e 13/04 a primei-

ra etapa do treino de aperfeiçoamento dos 

colaboradores do CRA-MG para melhorias 

no atendimento aos profi ssionais. O curso 

foi ministrado pelo vice-presiden-

te de Relações Institucio-

nais, Adm. Jehu Pinto de 

Aguiar Filho.

te de Relações Institucio-

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AMPLIADO

Devido à grande demanda por atendimentos 

na sede do CRA-MG, o horário de recepção 

aos profi ssionais mudou para 

das 8h às 18h. A Delegacia 

Regional de Coronel Fabri-

ciano também teve seu ho-

rário de atendimento am-

pliado, atendendo desde o 

dia 04/03 das 9h às 19h.

aos profi ssionais mudou para 

das 8h às 18h. A Delegacia 

pliado, atendendo desde o 

Circuito Mineiro de Administração

As cidades-polo de todas as regi-

ões de Minas Gerais, que possuem 

cursos de Adminstração, parque 

industrial e no mínimo 50 profi s-

sionais registrados no CRA-MG, 

receberão este ano o projeto CMA, 

Circuito Mineiro de Administração. 

O evento, que visa promover o 

compartilhamento de conhecimen-

tos da Administração, ocorre du-

rante todo o ano e será composto 

por duas palestras, uma que abor-

dará o campo da Administração, 

o mercado de trabalho, o perfi l, 

as entidades, o registro e forma-

ção dos profi ssionais; e outra terá 

como foco o campo de atuação dos 

profi ssionais de Administração e as 

melhores práticas. 

Iniciativas como orientação, formação e � scalização pro� s-
sional, Grupos de Estudos Temáticos (GETs) e registro pro� s-
sional serão realizadas simultaneamente ao CMA.

Ações do CRA-MG integradas ao CMA

O primeiro CMA foi realizado no Norte de Minas, nas cidades de Montes 
Claros, Janaúba e Januária, nos dias 25, 26 e 27 de março. Confi ra a 
cobertura completa do evento na próxima edição do Adm. Notícias.



5Nº 49 - FEVEREIRO/MARÇO - 2013

F IQUE  POR  DENTRO

Concursos pelo estado
O CRA-MG continua atento aos editais de concur-

sos e licitações de toda Minas Gerais. Confi ra a atua-

ção do Conselho na defesa da profi ssão de Adminis-

tradores e tecnólogos junto às concorrências públicas:

CODEMIG

O concurso público da instituição abriu 
10 vagas para a função de analista de 
Administração, exigindo inicialmente ha-
bilitação em curso superior de graduação 
em Administração ou Engenharia. 
Após o CRA-MG ofi cializar a irregularida-
de e exigir a correção do edital, o mes-
mo foi retifi cado. O item “Engenharia” 
foi excluído do documento, que manteve 
apenas o requisito da graduação em Ad-
ministração, com registro profi ssional no 
conselho da categoria.

JUSTIÇA FEDERAL DE 
PRIMEIRO GRAU EM MG

O edital de licitação referente ao Pre-
gão Eletrônico nº 106/2012 – contrata-
ção de empresa para prestação de ser-
viços nas áreas médica, odontológica e 
psicológica ao programa de assistência 
aos magistrados e servidores do Tribu-
nal – respeitou a exigência do regis-
tro de atestados de capacidade técnica 
devidamente cadastrados no CRA-MG. 
A ação foi uma demonstração da cons-
cientização sobre a Lei 4.769/65 quanto 
à locação de mão de obra.

COPASA

A instituição consultou o CRA-MG sobre 
a exigência de registro de empresas pres-
tadoras de serviços de call center. Após 
confi rmação, solicitou o embasamento 
teórico quanto ao enquadramento das 
atividades nos campos de atuação do Ad-
ministrador, com o objetivo de responder 
a impugnação sobre a qualifi cação técni-
ca prevista no Edital Nº 05.2013/3001. O 
parecer técnico do CRA-MG sobre o en-
quadramento serviu de subsídio para o 
indeferimento da impugnação e a manu-
tenção da exigência no edital, do registro 
e apresentação de atestados de capacida-
de técnica registrados no CRA.

POLÍCIA CIVIL 
DE MINAS GERAIS

O concurso inédito para analista da Po-
lícia Civil determinou a abertura de 41 
vagas para profi ssionais da Adminis-
tração. O número relevante demonstra o 
reconhecimento e a valorização da pro-
fi ssão, além de ser uma grande oportuni-
dade para a categoria. 
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Boas-vindas aos calouros de 
Administração e Tecnologia

O CRA-MG inicia uma nova série de palestras ins-

titucionais nas universidades mineiras. Com a volta 

às aulas, os calouros dos cursos de Administra-

ção e Tecnologia 

do estado têm a 

oportunidade de 

saber mais sobre 

a profi ssão esco-

lhida, a importân-

cia da participa-

ção do Conselho 

na vida acadêmi-

ca e o mercado 

de trabalho. 

As primeiras ins-

tituições de ensino superior a receberem o CRA-MG 

foram a IBS/FGV e o Cefet II. Ainda participaram 

das palestras Uni-BH – Diamantina, Uni-BH – Estoril, 

IBHES Pampulha, IBHES Barro Preto, Faculdades Del 

Rey, Unipac Itabirito, Unifenas – BH, Fumec, Faex – 

Extrema, Unopar 

– Muriaé,  Facul-

dade Arnaldo, 

PUC Barreiro, Uni-

verso – BH, UNA – 

Contagem, UNA 

– Barreiro, FAMA 

– Mariana e Facip/

Pontal – Ituiutaba.

Para agendar 

visitas, os 

i n t e r e s s a d o s 

podem enviar e-mails para formacao@cramg.
org.br e elizangela@cramg.org.br.

Futuros Administradores e Tecnólogos recebem 
informações sobre a profi ssão em palestra do CRA-MG

GET está de volta
No dia 15 de março, recomeçaram as atividades do 

GET de Ensino da Administração e Perfi l Profi ssional 

do Administrador, quando o CRA-MG recebeu coor-

denadores de cursos de Administração e Tecnologia 

para a primeira reunião  do ano.

A vice-presidente de Formação Profi ssional, Adm. 

Célia Corrêa, abriu os trabalhos, que tiveram como 

pauta a defi nição da temática do grupo e do crono-

grama das reuniões, a indicação do coordenador e a 

formulação da metodologia de estudos para 2013.

Além do GET de Ensino, o CRA-MG promoveu um 

encontro com empresas de consultoria e consultores 

independentes, tendo-se em vista a criação do GET/

Consult, sob a coordenação do conselheiro Adm.  

Rosendo Magela.  A primeira reunião do grupo foi 

realizada no dia 18 de março e o próximo encontro 

deverá acontecer no mês de abril. 

Participe: formacao@cramg.org.br.

Administração em debate
O CRA-MG iniciou este ano uma nova ação para 

valorização da categoria profi ssional. O projeto Ad-
ministração em debate no Espaço do Conhecimento 
é realizado às segundas segundas-feiras do mês. O 

primeiro encontro foi realizado no dia 11 de março, 

com apresentação de Noções Elementares de Eco-

logia Empresarial sob orientação do conselheiro e 

escritor Adm. Raul Marinuzzi. A participação de pro-

fi ssionais no debate contribuiu para enriquecer e va-

lorizar a carreira de Administrador. O próximo evento 

acontecerá no dia 8 de abril. 

Inscreva-se: formacao@cramg.org.br.
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CONFIRA OS CONVÊNIOS ESTABELECIDOS PELO CRA-MG PARA VOCÊ

Adm. Eliane Rodrigues Silva 

(31) 3272 8978 
www.desenvolvimentohumanoc.adm.br

Desconto: 15% sobre o valor dos cursos 
de consultoria.

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-MG.

Adm. Sandra Bini

(31) 2127 1424  
www.sandrabini.com.br

Desconto: 15% sobre o valor dos cursos 
por ela oferecidos. 

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
junto ao CRA-MG e funcionários.

CONSULTORIA

INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO

CURSO 
DE IDIOMAS

Faculdade de Ciências 
Gerenciais de Manhuaçu 
(FACIG)

(33) 3331 7000
www.facig.edu.br

Desconto: 15% sobre o valor dos cur-
sos de pós-graduação, válido por tem-
po indeterminado.

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e fi lhos.

CCAA (Unidade Nova Suíça)

(31) 3372 0875 
www.ccaa.com.br

Desconto: 30% sobre os cursos regula-
res, em qualquer dia e horário.

Período: de 30/4/2012 a 30/4/2013

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e fi lhos.

Luziana Lanna Idiomas

www.luzianalanna.com.br 

Desconto: 25% sobre o valor dos cur-
sos em toda Minas Gerais.

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
adimplentes, extensivo a cônjuge, 
pais e fi lhos.

Number One

www.numberone.com.br 

Desconto: 15% sobre o valor dos cursos 
em toda Minas Gerais, em qualquer dia e 
horário, extensivo a cônjuge, pais e fi lhos.

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-MG.

CCAA/Unaí

(38) 3676 6060  
www.ccaa.com.br

Desconto: 10% sobre o valor dos cur-
sos de inglês, Espanhol e Redação em 
Língua Portuguesa.

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e fi lhos.

Next Idiomas – Go Up School

www.goupschool.com.br

Desconto: 40% sobre o valor dos cur-
sos de idiomas (inglês, francês, espa-
nhol, italiano e alemão) e informática, 
além de isenção de taxa de matrícula.

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e fi lhos. 

FEAD

(31) 3281 1330 
www.fead.br

Desconto: 15% sobre o valor dos cur-
sos de pós-graduação lato sensu (MBA 
e especialização) e graduação.

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e fi lhos. 

Faculdades Promove

www.faculdadespromove.br

Desconto: 20% sobre o valor dos 
cursos de pós-graduação latosSensu, 
MBA e especialização, além de 30% 
nos cursos de graduação, válidos por 
tempo indeterminado.

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e fi lhos. 

Faculdade de Nova Serrana (Fans)

(37) 3226 8200
www.fanserrana.com.br

Desconto: 15% sobre o curso de pós-
graduação.

Público-alvo: Profi ssionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e fi lhos.

Faculdade Padre Machado 
(Fapem)

(31) 3263 9000 
www.padremachado.edu.br

Desconto: 20% sobre o valor de men-
salidades ou parcelas pagas até o dia 
5 de cada mês nos cursos de gradua-
ção (bacharelado e tecnologia) e 15% 
nos curso de pós-graduação. 

Público-alvo: Profissionais regis-
trados adimplentes e funcionários 
do CRA-MG, extensivo a cônjuge, 
pais e filhos.
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Universidade Fumec

0800 0300 200
www.fumec.br 

Desconto: 15% nos cursos de pós-
-graduação.

Público-alvo: Profissionais registrados jun-
to ao CRA-MG e funcionários, extensivo 
ao cônjuge, pais e filhos do profissional.

GS Educacional

(31) 3225 9504
www.gseducacionalbh.com.br 

Desconto: 20% sobre pagamentos à 
vista nos cursos de capacitação pro-
fissional das áreas de Comércio Ex-
terior, Negociação e Planejamento 
Estratégico.

Público-alvo: Profissionais registra-
dos adimplentes e funcionários do 
CRA-MG.

Instituto Bondespachense Pre-
sidente Antônio Carlos (IBPAC)

(37) 3521 9550

Desconto: 15% sobre o valor das 
mensalidades dos cursos de gradua-
ção e pós-graduação.

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e filhos.

Instituto de Educação 
Tecnológica (IETEC)

(31) 3223 6251 | (31) 3116 1000 
www.ietec.com.br

Desconto: 15% sobre o valor de qual-
quer curso de pós-graduação.

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes com o CRA-MG, extensivo 
a cônjuge, pais e filhos.

Faculdade Pitágoras

0800 283 1010 
www.faculdadepitagoras.com.br

Desconto: 15% sobre o valor das 
mensalidades nos cursos de gradua-
ção e pós-graduação.

Alertse Capacitação de Recursos 
Comunicação e Marketing

(31) 3053 9126
www.alertsequalificacao.com.br 

Desconto: 50% sobre os cursos de 
Group (cursos abertos) e 10% em cur-
sos de in company e academy.

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG e dependentes.

Perito On-line

(27) 3233 0830
www.pol1.com.br

Desconto: 25% sobre o valor das men-
salidades integrais em todos os cursos. 

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e filhos. 

Praetorium

(31) 2128 5100
www.praetorium.com.br

Desconto: 20% sobre os preços regular-
mente cobrados nos cursos preparató-
rios. Válido por tempo indeterminado.

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e filhos. 

Talen Editora

(11) 5581 3044
www.revistainfra.com.br

Desconto: 10% sobre o valor de ins-
crição em workshops, congressos, pa-
lestras e seminários.

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-MG, 
extensivo a cônjuge, pais, filhos e irmãos.

Público-alvo: Profissionais registra-
dos adimplentes e funcionários do 
CRA-MG.

Faculdade FCETM (Uberaba)

(34) 3331 5555 
www.fcetm.br

Desconto: 30% sobre o valor das 
mensalidades nos cursos de gradu-
ação (bacharelado) e 15% em pós-
-graduação, MBA e especialização.

Público-alvo: Profissionais registra-
dos adimplentes e funcionários do 
CRA-MG.

Fundação Getúlio Vargas do 
Sul de Minas

(35) 3222 6570 | (35) 3222 5466 
www.conexao.com/fgv

Desconto: 20% sobre o valor dos 
cursos em MBA, 10% sobre o curso 
de Administração e os cursos rápidos 
(Cademp).

Público-alvo: Profissionais registra-
dos adimplentes e funcionários do 
CRA-MG.

Estudiar em Buenos Aires

(61) 3246 0083  
www.estudarembuenosaires.com
 
Desconto: 15% sobre o valor das 
mensalidades nos cursos de especia-
lização, pós-graduação, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado – rea-
lizados na Argentina – e 20% sobre 
pagamentos à vista.

Público-alvo: Profissionais registra-
dos adimplentes e funcionários do 
CRA-MG, extensivo a cônjuge, pais 
e filhos.
 
Faculdade São Camilo

(35) 3332 2700 
www.saocamilo-rj.br

Desconto: 20% sobre o valor curso 
de Administração Hospitalar, em São 
Lourenço.

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes.

CURSOS
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F IQUE  POR  DENTRO

SERVIÇOS

Oikos Corporate Travel

(31) 3283 5777
www.oikostravel.com.br

Desconto: De 10% a 20% em diárias e 
pacotes turísticos operados pela Oikos, 
5% nos pacotes aéreos nacionais e in-
ternacionais operados por terceiros e 
4% nas passagens aéreas nacionais. 

Público-alvo: Profissionais regis-
trados adimplentes e funcionários 
do CRA-MG, extensivo a cônjuge, 
pais e filhos. 

Clube Aliança

(31) 3785 2158 | (31) 9251 8875
www.clubealianca.com

Desconto: Planos de saúde e odontológico

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes com o CRA-MG.

Petros

0800 025 35 45
www.petros.com.br

Desconto: Plano previdenciário

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes com o CRA-MG.

Alexandre de Abreu Valle

Desconto: 27% sobre os pagamentos 
de consultas psicológicas. 

Público-alvo: Profissionais regis-
trados adimplentes e funcionários 
do CRA-MG, extensivo a cônjuge, 
pais e filhos. 

Mark Treinamentos e 
Desenvolvimento Humano

(31) 2552 0500
www.markcoaching.com.br 

Desconto: 15% sobre o valor dos cursos.

Público-alvo: Profissionais registra-
dos adimplentes e funcionários do 
CRA-MG, extensivo a cônjuge, pais, 
irmãos e filhos.

Global Rastreamento e 
Tecnologia

0800 880 2456 
www.globalroute.com.br

Desconto: 15% sobre os valores de pro-
dutos e serviços, rastreamento e moni-
toramento via satélite de veículos e pes-
soas em âmbito nacional.

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-MG, 
extensivo a cônjuge e filhos.

Sanibelli

(31) 2555-6795 
www.sanibelli.com.br

Desconto: 15% sobre os valores de todos 
os serviços da empresa, exceto para des-
contos anunciados no site da Sanibelli ou 
em qualquer outro meio de comunicação.

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-MG.

Sinergia

(31) 3227 1616
www.sinergiabh.com.br

Desconto: 15% sobre os valores de 
serviços de acupuntura, fisioterapia, 
estética facial e corporal, além de 
10% nos serviços de studio personal.
Público-alvo: Profissionais registra-
dos adimplentes e funcionários do 
CRA-MG.

Habib Caribati Advogados 
Associados – Uberlândia

(34) 3219 5124 | (34) 9124 9600

Desconto: 50% em consultas, com 
exame de documentos e hora mar-
cada. | 25% na propositura de ações 
cíveis sobre o valor dos honorários 
contratados, exceto sucumbência. | 
25% nas defesas de processos cíveis, 
exceto sucumbência. | 25% na defesa 
de processos criminais nos honorários 
contratados. | 25% na defesa de pro-
cessos administrativos nos honorários 
contratados. | 25% no total dos ho-
norários contratados nas defesas tra-
balhistas.
Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-

-MG, extensivo a cônjuge e filhos.

Air Park
Estacionamento de Confins

(31) 3622 2060 | (31) 3622 2201
airparkconfins.com.br

Desconto: 10% sobre os serviços de 
estacionamento

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e filhos.

WSF Academia Wall Street Fitness

(31) 3335 7227
www.wallstreetfitness.com.br

Desconto: Isenção de matrícula e car-
teirinha grátis para: musculação + gi-
nástica = pilates ball, swásthya, locali-
zada, alongamento, abdominal, step, 
aerodance, pump e dança de salão, 
em horário livre, no valor de R$85
Spinning + musculação + ginástica = 
pilates ball, swásthya, ioga, localizada, 
alongamento, abdominal, step, aero-
dance, pump, dança de salão, no valor 
de R$9. Artes marciais + musculação + 
ginástica = pilates ball, swásthya, ioga, 
localizada, alongamento, abdominal, 
step, aerodance, pump e dança de sa-
lão, no valor de R$99. 

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge, pais e filhos.

V10 Investimentos - Agente 
Autônomo de Investimentos

(31) 3527 3700
www.v10i.com.br

Desconto: 20% sobre o valor dos 
cursos oferecidos.

Público-alvo: Profissionais registrados 
adimplentes e funcionários do CRA-
-MG, extensivo a cônjuge e filhos.
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A experiência com a 
teoria e o exercício da 

Administração orienta gestores em 
crises inesperadas ou novos desafios”

ATUAL IDADE

Conhecer a Administração é o segredo 
de uma boa gestão

Identifi car oportunidades, descobrir necessidades e 

apostar em investimentos. Para grandes gestores, a 

conquista de bons resultados está diretamente ligada 

à escolha das estratégias da liderança. E a atuação dos 

Administradores, principalmente na criação de técni-

cas de relacionamento humano, 

tem se mostrado essencial para o 

sucesso de uma gestão, seja em 

organizações privadas, públicas 

ou do terceiro setor. 

Um exemplo da importância 

da visão do Administrador para 

uma gestão efi ciente é o município mineiro de Na-

zareno. Com um planejamento focado em meios 

efi cazes para o alcance dos principais objetivos da 

cidade, Nazareno conquistou, em 2010, o melhor 

índice de gestão de Minas Gerais, fi cando entre as 

100 melhores administrações municipais do Brasil, 

de acordo com a Confederação Nacional dos Muni-

cípios. “Nossa atuação responsável e comprometida 

com a população nos levou a erradicar as dívidas do 

município e a aplicar investimentos acima dos índices 

exigíveis em educação e saúde”, afi rma o ex-prefeito 

da cidade, Adm. José Heitor Guimarães de Carvalho. 

Para o Administrador público, quem exerce a fun-

ção de um gestor sem o conhe-

cimento teórico básico está su-

jeito a grandes difi culdades para 

liderar, vencer desafi os e geren-

ciar pessoas. “Aprimorar minha 

técnica gerencial por meio da 

formação em Administração foi 

fundamental para que Nazareno conseguisse esse 

merecido destaque. O planejamento, a organização, 

o direcionamento e o controle dos recursos do muni-

cípio dependeram, e muito, da minha habilidade de 

trabalhar em equipe e exercer o papel de liderança 

de forma responsável e positiva”, explica.

A experiência com a teoria e o exercício da Ad-

ministração também orienta gestores que se encon-

tram diante de crises inesperadas ou novos desafi os. 

O Adm. João Auad, ao assumir, em 2011, a diretoria-

-geral da Irmandade Nossa Senhora das Graças, de 

Sete Lagoas, deparou-se com a necessidade de de-

senvolver estratégias inovadoras para transformar a 

situação delicada da entidade naquele momento.

Essa mudança só foi possível com o conhecimento 

profundo das técnicas de gestão. “Planejar, organizar, 

dirigir e controlar são os preceitos básicos de uma boa 

gestão. O meu conhecimento especializado no setor 

favoreceu no momento de criar estratégias de erradi-

cação de antigas pendências fi nanceiras da gerência, 

do corpo clínico e do poder público”, destaca o dire-

tor. Para ele, a negatividade é um dos maiores proble-

mas na administração de um líder, que precisa geren-

ciar e motivar sua equipe. Segundo ele, trabalhar bem 

em conjunto e aproveitar o potencial de cada pessoa 

faz com que os parceiros se sintam envolvidos.

O ex-prefeito de Nazareno, Adm. José Heitor, 
é parabenizado pelo governador Antonio 
Anastasia por seu trabalho no município
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ATUAL IDADE

Em situações de crise, o ideal é elaborar um 
plano de contenção com uma equipe confi -
ável. O melhor recurso contra as crises está 
na previsibilidade e na preparação de rotas 
de escape. Para criar estratégias de contin-
gência nos momentos de colapso, é primor-
dial que sejam realizados estudos sobre ex-
periências anteriores, internas ou externas. 
Traçando esse panorama, a empresa deve 
ser comunicada e treinada para agir e reagir 
nessas situações. Esses atos precisam ser do-
cumentados para que sirvam de aprendizado 
aos futuros Administradores.

DRIBLE A CRISE

Os gestores que procuram resolver um confl ito 
com rapidez podem acabar colocando tudo a 
perder. O segredo é criar planos cuidadosamente 
por setor, investindo em uma etapa de cada vez 
e, assim, testando suas técnicas. O Adm. João 
Auad alerta: “Com planejamento e organização, 
o gestor não corre o risco de prejudicar todo um 
processo de ação. Trabalhar passo a passo ga-
rante uma evolução juntamente com a equipe”.

SEJA PACIENTE

Alguns erros são inevitáveis para os Adminis-
tradores, mas podem ser previstos e revertidos 
a tempo. No caso de dívidas fi nanceiras, por 
exemplo, o ideal é reconhecer e avaliar as fa-
lhas. O ex-prefeito de Nazareno, José Heitor, 
conta que precisou redirecionar investimentos 
quando o município perdeu para outra cidade 
o direito de receber os royalties por geração de 
energia da represa local. “Centramos nossos 
esforços na mineração, gerando o dobro de ar-
recadação por mês. Signifi ca que encontramos 
uma forma de compensar uma perda e conti-
nuar trabalhando bem”, diz.

ACEITE AS FALHAS

O grande diferencial dos Administradores de su-
cesso é a capacidade de motivar pessoas e criar 
interconexões que façam todos se sentirem in-
tegrados, desafi ados e motivados a contribuir. 
Umas das maiores difi culdades do gestor é con-
seguir trabalhar sozinho. Ter uma boa equipe de-
senvolvendo um trabalho em conjunto é funda-
mental para a obtenção de resultados positivos.

DESENVOLVA UMA BOA EQUIPE

O desafi o do Adm. João Auad à frente da 
Irmandade Nossa Senhora das Graças, de Sete 
Lagoas, é transformar a realidade do hospital
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Na liderança de qualquer negócio, não é pecado 

cometer erros. As falhas são comuns e servem como 

aprendizado no processo administrativo. Na medida 

em que os desafi os surgem, o gestor pode ser con-

frontado com situações jamais vividas. O importan-

te é estar preparado para identifi car rapidamente o 

problema e estabelecer um plano para solucioná-lo 

de forma competente e ativa. Algumas ações podem 

contribuir para o enfrentamento de difi culdades:
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CRA-MG  E  VOCÊ

CLICK DO ADMINISTRADOR

Localizada na Praia Brava, em Punta del Este, a 

escultura La Mano, do artista chileno Mario Irra-

zábal, é uma das atrações desta pitoresca cidade 

do Uruguai. Vale a pena conhecer este agradável 

balneário, considerado um dos principais da Amé-

rica do Sul. A cidade é muito acolhedora, tranquila, 

e possui preços bem atrativos fora da alta tempo-

rada, no verão.

ADM. ANGELO  BARROS FERREIRA – CRA-MG 14804

Fiz este registro em agosto de 2011. A foto mostra todo o esplendor da arquitetura Inca de Machu Pic-chu, localizada no Peru, perto de Águas Calientes. Construída no topo de uma montanha, a 2.400m de altitude, a cidade conserva suas características geológicas originais.

ADM. EVACIRA GONÇALVES DA SILVA DE CORASPE
CRA-MG 49276

Localizada na Praia Brava, em Punta del Este, a 

Fiz este registro em agosto de 2011. A foto mostra 

PARTICIPE DO MINUTO DO ADMINISTRADOR

Administradores de Minas, participem do 
programa de rádio do CRA-MG!

Envie textos de até 12 linhas, em fonte Arial 12, 
sobre assuntos da área para 
jornalismo@cramg.org.br. 

O material será gravado e veiculado na Rádio 
CBN de Belo Horizonte (106,1FM), na Rádio Web 
Leopoldinense e no site do CRA-MG. 

OUÇA O MINUTO DO 

ADMINISTRADOR!

Rádio CBN (106,1FM) de 2ª a 5ª, entre 17h e 19h.

Rádio Web Leopoldinense diariamente, às 11h (com reprises ao longo da 
programação, em www.leopoldinense.com.br).

Site do CRA-MG os áudios dos programas fi cam disponíveis em www.cramg.org.br.


