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ED I TOR IAL

A valorização da profissão está em nossas atitudes
Atualmente as empre-

sas brasileiras encontram 

-se com dois grandes de-

safios pela frente: compe-

titividade e sustentabilida-

de. E esses desafios serão 

vencidos por intermédio 

de uma boa gestão e de 

uma sociedade que dê 

apoio àqueles que realiza-

rão essa boa gestão: os administradores.

 Para o desafio da competitividade, deve-se destacar 

que, nos últimos anos, principalmente a partir da esta-

bilização de nossa economia, o país teve um grande de-

senvolvimento econômicoe social que se manifesta pelo 

aumento do consumo, melhoria do nível de emprego 

e melhoria na renda de grande camada da população. 

Esse desenvolvimento, a propósito, colocou-nos na pers-

pectiva de uma maior inserção no comercio internacio-

nale numa maior condição de grande ator global. 

Todavia, para que esse quadro realmente se consolide, 

faz-se necessário que nossas empresas sejam competitivas 

globalmente. Nesse aspecto, enfatiza-se a necessidade de 

maior produtividade, melhoria da qualidade e, ao mesmo 

tempo, melhores condições para promover inovações.

Estas, por sua vez, considerando os dois grandes desafios 

- competitividade e sustentabilidade - não acontecerão so-

zinhas, ou seja, não surgirão de maneira espontânea. Elas 

precisarão ser promovidas e conduzidas por profissionais 

que assumam essa responsabilidade. Obviamente, isso é 

tarefa daqueles que gerenciam as organizações, em seus 

diversos níveis: operacional, tático e estratégico.

Mas será que nossos gestores estão efetivamente realizan-

do essas mudanças? Será que estão preparadospara realizá-

-las? Estão preparados para conduzir nossas empresas fren-

te aos desafios de competitividade e sustentabilidade?As 

respostasa essas perguntas passam, indubitavelmente, pela 

Administração, ou melhor, pelos Administradores, aqueles 

profissionais graduados na ciência da Administração e devi-

damente registrados no órgão de classe.

Somente o Administrador profissionalé preparado e ha-

bilitado para o desempenho deste papel. É ele, e somen-

te ele, que tem formação para isso. É ele que passou por 

um curso superior que lhe ofereceu conhecimentos e ins-

trumentos para conduzir de forma apropriada as organi-

zações, sejam elas industriais, comerciais, de prestação de 

serviços, filantrópicas,educacionais ou governamentais.

Nesse sentido, o CRA-MG, em sintonia com o Con-

selho Federal de Administração - CFA, busca através de 

suas ações a consolidação da profissão. Afinal, seja na 

iniciativa privada ou na gestão pública, administradores e 

tecnólogos em determinada área da Administração con-

tribuem significativamente para asolução de questões 

que envolvem a sociedade em suas várias perspectivas. 

Cabe então a nós Administradores e tecnólogos em 

determinada área da Administração a conscientização 

de nosso papel na sociedade, através da aplicação de 

nossas competências e registro no órgão de classe, como 

condição de reconhecimento de nossa profissão no âm-

bito empresarial e na sociedade, a qual deve cobrar das 

organizações e do governo a presença de profissionais 

qualificados para o desenvolvimento sustentável do país.

A valorização das profissões é papel de todo cida-

dão na defesa de seus direitos, seja para sua subsis-

tência ou para sua qualidade de vida.

Adm. Marcos Silva Ramos
Presidente do CRA-MG
marcosramos@cramg.org.br 
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F IquE  POR  DENTRO

Faculdades mineiras recebem palestras 
do CRA-MG

Em abril, o Conselho Regional de Administração 

de Minas Gerais promoveu palestras em 28 institui-

ções de ensino do estado. Ao tratar assuntos sobre 

mercado de trabalho, carreira e importância em se 

registrar na entidade, as apresentações do CRA-MG 

reforçaram o conhecimento dos alunos sobre a área 

de Administração. Veja as instituições de ensino que 

participaram das palestras. 

Uni-BH

UFMG

Puc Minas Contagem

Puc Minas Barreiro

Puc Minas São Gabriel

Faculdades Milton Campos

Centro Univ. Met. Izabela Hendrix

IFMG – campus Bambuí

Unipac – Carmópolis

Unipac – Araguari

Unipac – Barbacena

Unipac – Aimorés

Univiçosa

Facem-BH 

Unec

UFV

Fundação Getúlio Vargas

Fac. Pitágoras de Contagem

Fac. Pitágoras de Belo Horizonte

Fead

Doctum – Leopoldina

Una Contagem

Assprom

Fic 

Fai - Cataguases

IBHES

Facemg

Face – Alfor (Além Paraíba)

CRA-MG participa de colações de grau

Entre janeiro e abril, o Conselho Regional de 

Administração de Minas Gerais esteve presen-

te em 60 colações de grau em diversas cidades 

mineiras. A entidade entregou carteiras profis-

sionais aos 619 formandos que se registraram 

no conselho e presenteou com troféus os 25 

alunos que foram destaque nas instituições Uni-

leste; Puc Barreiro e Contagem; Unipac – Bae-

pendi, Itabira, Barbacena, Araguari, Conselheiro 

Lafaiete e Contagem; Faculdade de Ciências 

Administrativas de Curvelo; Faceca (Varginha); 

UEMG – Frutal; Fesp (Passos); Cemes (Campo 

Belo); Fasf (Luz); Faf (Frutal); Facsal (Santa Luzia); 

Feol (Oliveira); Fabe (Betim); Senac; FPL (Pedro 

Leopoldo); e Unopar – polo Muriaé. 

Formandos do curso de Administração da Unipac – Timóteo 
são parabenizados pelo conselho
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Faça sua inscrição para o 
Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 

Estudantes dos cursos de bacharelado em Admi-

nistração e profissionais da área podem 

se inscrever para o Prêmio Belmiro 

Siqueira. Concedido pelo Con-

selho Federal de Adminis-

tração, o concurso busca 

valorizar estudos sobre a 

profissão, contribuindo 

para o desenvolvimento 

da prática e da ciência da 

Administração no Brasil. 

Neste ano, a premiação 

é composta pelas seguin-

tes modalidades: Artigo 

Acadêmico, sobre o tema 

Inovação na gestão pública; Li-

vro, com abordagem de um tema 

específico da ciência da Administração; 

e Empresa Cidadã, direcionado a orga-

nizações privadas ou de economia 

mista que desenvolvam ações 

empresariais bem-sucedidas 

de responsabilidade social 

e cidadania. As indica-

ções para o concurso 

devem ser apresenta-

das por conselheiros 

federais ou pelos ple-

nários dos CRAs. Para 

participar, basta fazer a 

inscrição no CRA-MG ou 

nas delegacias, subdelega-

cias e representações até 16 

de agosto. 

CRA-MG tem novo Projeto de Gestão 
de Arquivos e Documentos 

O CRA-MG implantou a gestão de documentos que 

facilita a localização e a recuperação da informação, 

com o controle dos processos do conselho. A iniciativa 

possibilitou a estruturação de arquivos, o resgate de 

dados e a preservação da história documental da en-

tidade, resultando numa melhor organização interna.

Os documentos físicos foram acondicionados para 

fins consultivos, probatórios e históricos no CDI – 

Centro de Documentação e Informação. A aplicação 

de metodologia e técnica arquivísticas específicas 

permitiu a criação de importantes instrumentos de 

trabalho, como a Tabela de Temporalidade Docu-

mental, o Plano de Classificação e o Procedimento 

Técnico Documental. 

O projeto foi idealizado e efetivado pela empresa 

Organização Eficaz de Arquivos, cuja diretora comer-

cial é a Adm. Maria Aparecida da Costa Alves. Já o 

desenvolvimento do software de gerenciamento e 

recuperação de informações (Arquivos BR) ficou por 

conta da Bertholdo Consultoria e Informatização. 

Documentos do CRA-MG passam a ser arquivados 
com base em nova metodologia
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Circuito Mineiro de Administração 
estimula a troca de conhecimentos

Desde março, o CRA-MG promove pelo estado 

o Circuito Mineiro de Administração (CMA). O 

evento, que até o fim do ano circulará por todas 

as regiões de Minas Gerais, contempla debates e 

palestras direcionados a profissionais e estudantes de 

Administração. 

A primeira região a receber o evento foi a do Norte 

de Minas, com abertura realizada pelo conselheiro 

Adm. Antônio Carlos Dias Athayde, vice-presidente 

administrativo-financeiro do CRA-MG. O circuito 

contribui para que os futuros Administradores 

entendam mais sobre o cenário empresarial, que está 

cada vez mais globalizado e competitivo. 

Os palestrantes dessa fase do circuito foram: Adm. 

Carlos Henrique Bitar Barbosa; Adm. Rodrigo Júlio dos 

Santos, conselheiro do CRA-MG; Adm. Jehu Pinto de 

Aguilar Filho, vice-presidente de Relações Institucionais 

do CRA-MG; Adm. Joubert Roberto Ferreira Fidelis, 

conselheiro do CRA-MG; Adm. Cláudia Andrade 

SETE LAGoAS, GUAnHãES, CURVELo, VARGInHA, 
LAVRAS, PARACATU, UnAí, João PInHEIRo, 
PIRAPoRA, GoVERnADoR VALADARES, TEóFILo 
oTonI, MonTES CLARoS, JAnUáRIA E JAnAúBA.

O CMA já pAssOu pOr 

14 CidAdes dO estAdO

FOCO é vAlOrizAr nOvAs ideiAs 

O CMA é parte de um projeto mais amplo 

do conselho: o CRA-MG na Estrada. Entre 

as ações do projeto está o Prêmio CRA-MG 

na Estrada. O concurso busca valorizar os 

estudos de profissionais e alunos dos cursos de 

bacharelado em Administração e de tecnologia 

em determinada área da Administração.  

A premiação contempla todo o estado e é 

dividida em três categorias – Empreendedorismo, 

Caso de Sucesso na Área da Administração e 

Responsabilidade Social. Os interessados devem 

inscrever os projetos presencialmente na Delegacia 

Regional correspondente à localização de sua 

instituição de ensino ou na sede do CRA-MG. 

Os trabalhos também poderão ser enviados 

via correio para a sede do conselho, em Belo 

Horizonte. As inscrições vão até 29 de novembro. 

Confira a íntegra do CRA-MG na Estrada, com a 

programação completa, em www.cramg.org.br. 

Alunos da Unifemm, em Sete Lagoas, acompanham 
palestra do CMA

Negreiros, conselheira do CRA-MG; Adm. Rosendo 

Magela Reis, conselheiro do CRA-MG; Adm. Davson 

Mansur Irff Silva; Adm. JB Maxx; e Adm. Gilmar Camargo 

de Almeida, conselheiro federal por Minas Gerais. 

no norte de Minas, a cidade de Pirapora participa 
do circuito
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Debates abordarão qualidade dos cursos de 
Administração no estado

O CRA-MG promoverá no dia 22 de junho, das 8h 

às 13h, o VIII Encontro de Coordenadores de Cursos 

de Administração e o IV Encontro Estadual da An-

grad. Os eventos serão realizados juntos e levantarão 

discussões sobre o tema central Desenvolvimento de 
competências inovadoras: os desafios dos coorde-
nadores de curso. Estarão presentes os palestrantes 

Adm. Mauro Kreuz, presidente da Associação Na-

cional dos Cursos de Graduação em Administração 

(Angrad); e Adm. Jorge Matos, presidente da Eta-

lent – empresa de soluções em gestão de pessoas e 

carreiras. Os debates têm o objetivo de qualificar e 

incentivar educadores a refletirem sobre o papel do 

Administrador na sociedade. 

Ao fim dos encontros, cada participante receberá, 

gratuitamente, o Relatório Comportamental Com-

pleto Etalent e uma devolutiva em grupo que des-

tacará os pontos fortes voltados ao exercício de sua 

função e as orientações sobre como potencializá-los. 

As inscrições devem ser feitas com antecedência, 

pelo e-mail leandro@cramg.org.br ou pelo telefo-

ne (31)3273-6263.
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OP IN IÃO

O que uma pessoa 
tem potencial para ser, 

ela deve sê-lo”

Por trás da tarefa*
Os movimentos reiterativos, cronometrados, sem-

pre iguais de uma pessoa executando tarefas manuais 

repetitivas, como as que caracterizam uma linha de 

montagem, se analisados sob uma ótica superficial, 

poderiam ser interpretados como algo de natureza 

bastante semelhante aos movimentos de um robô. 

Essa forma periférica de exame, quando um de-

sempenho humano é interpretado como semelhante 

aos meneios maquinais de um artefato tecnológico 

– com base na qual se vulgarizou a expressão pe-

jorativa “mão de obra” para designar 

um trabalhador –, levou muitas pesso-

as, inclusive alguns precursores da Ad-

ministração, a adotarem um modelo 

simplista da “grande máquina” para 

explicar a dinâmica das organizações. 

Com a evolução das ciências huma-

nas, esse paradigma simplista não pode ser mantido, 

uma vez que o aprofundamento do critério de ob-

servação do processo laboral deixou perceber que, 

por trás da aparente similitude das duas naturezas 

de movimentos, manifestavam-se dinâmicas total-

mente diferentes. 

A ação do braço robótico, ainda que manifestada 

por longos períodos, não cria mais problemas do que 

um pequeno gasto de energia e um mínimo des-

gaste de algumas peças mecânicas – nada que uma 

boa manutenção não possa minimizar. Já por trás 

de um desempenho humano, o mais simples trejeito 

de uma pessoa é a exteriorização de um intrincado 

processo de causação múltipla, resultante da inter-

-relação dos “afetos, valores, sentimentos, percep-

ções e motivações” que compõem o self individual.

Constatou-se que, entre os determinantes que in-

fluem na dinâmica da interação produtiva pessoa/

trabalho destaca-se um tipo de pulsão psicológica 

significativamente influente: cada indivíduo traz 

dentro de si, como culminância de seu processo psí-

quico, uma inclinação natural para a execução de 

determinados tipos de atividades que, quando exe-

cutadas, geram uma sensação de autorrealização e 

prazer, por possibilitarem a manifestação efetiva de 

seu potencial. Esse apelo interior, que leva cada indi-

víduo a priorizar determinados tipos de atividades e 

de atuação, é denominado pela Ecologia Empresarial 

como Propensão Vocacional.

Como já demonstrava Maslow ao tratar da Pro-

pensão Vocacional, “o que uma pessoa tem poten-

cial para ser, ela deve sê-lo. Isso é fator indispensável 

para o sadio desenvolvimento da personalidade”. 

Quando, em qualquer atividade labo-

ral, a propensão vocacional de um in-

divíduo se harmoniza às exigências das 

tarefas que lhe são acometidas, isso 

propicia a eclosão da motivação que 

o direciona para a melhoria contínua 

e a mais eficaz execução do trabalho.

Daí se deduz a importância de, ao se considerar 

as tarefas a serem executadas por qualquer colabo-

rador, aprofundar-se no conhecimento, não apenas 

daquilo que deve ser executado pela pessoa, mas 

também e principalmente do que significa essa exe-

cução em termos de exigências e esforço físico ou 

mental para a pessoa que deve executar o trabalho.

Isso explica a preocupação dos Administradores e 

das áreas mais atualizadas de recursos humanos ao 

tratarem do tema “tarefas” com relação à utilização 

de perfis profissiográficos tecnicamente elaborados, 

que permitam um real conhecimento das caracte-

rísticas e exigências – de todas as naturezas – que 

impliquem na execução das tarefas propostas. Re-

conhece-se, hoje, não ser suficiente saber o que um 

indivíduo deve executar. É fundamental conhecer 

o que significa, em termos de exigências fisiológi-

cas, psicológicas, sociais e – segundo a Organização 

Mundial de Saúde – espirituais, a execução das tare-

fas que lhe são propostas.

*Texto adaptado extraído do trabalho 
A Ecologia Empresarial, do Adm. Raul Marinuzzi
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Erros fiscais e multas desnecessárias 
devem ficar no passado

Para atender às exigências fiscais e suprir as novas 

necessidades administrativas das empresas, a Aliar 

Sistemas atua há 12 anos no setor de automação e 

gestão comercial. A empresa mineira é uma das re-

ferências da área e desenvolve modelos de implanta-

ção de softwares únicos no mercado, como o Perfil 

de Implantação, que reduz os custos e acelera o pro-

cesso de instalação de um sistema. Um dos focos de 

atuação da Aliar são as questões fiscais, que segundo 

o Adm. Antônio Chaves, sócio-proprietário da empre-

sa, têm gerado multas desnecessárias e prejuízos às 

instituições pelo desconhecimento de muitos gestores 

acerca do assunto. Em entrevista ao Adm. Notícias, 

o Administrador afirma que é fundamental fazer com 

que os profissionais se conscientizem sobre as ques-

tões fiscais de suas empresas e deem mais atenção 

aos aspectos envolvidos nessa área.

Em um de seus artigos, você destaca que a informa-

tização dos negócios da empresa deixou de ser um 

diferencial. As instituições e os gestores estão prepa-

rados para a chamada nova Era Digital?
Muitos empresários ainda têm resistência a essa 

nova Era Digital, e os motivos são vários. O desco-

nhecimento das necessidades da empresa e a crença 

de que a informatização gera custos adicionais são 

algumas das barreiras que impedem outra postura 

da parte deles. Vale lembrar que os softwares servem 

para diminuir as despesas, e não para aumentá-las. 

Não basta apenas investir num programa que atenda 

à legislação. Os gestores devem ter em mente que a 

gerência fiscal é muito importante.

nesse sentido, o que as instituições devem então 

buscar para manter a sobrevivência no mercado?
Primeiramente, as empresas devem se livrar do 

equívoco de instalar um software apenas para aten-

der ao Fisco. Software é uma ferramenta para au-

mentar a lucratividade da empresa, e para isso exis-

tem inúmeros recursos disponíveis. Já na área fiscal, 

o segredo é investir em conhecimento.

Após analisar as deficiências das empresas com re-

lação à informatização dos processos, o que a Aliar 

levou em consideração para investir em novos siste-

mas de gestão que melhor atendessem seus clientes?
Diversos fatores foram levados em conta. O foco 

da Aliar tem sido principalmente nas soluções segu-

ras e na prestação de serviços diferenciados, com 

custo compatível ao orçamento dos empresários. 

O resultado desse investimento é a melhoria dos 

processos de uma empresa e a redução de custos 

administrativos e de multas por erros fiscais, o que 

aumenta a lucratividade. 

Adm. Antônio Chaves, sócio-proprietário da 
Aliar Sistemas, ressalta a importância da conscientização 
dos Administradores sobre questões fiscais
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As instituições 
precisam abrir mão da 

inalterabilidade dos processos e 
destinar mais importância 

ao controle fiscal.”

Um dos métodos de implantação de sistemas criado pela 
Aliar, o Perfil de Implantação, é único no mercado. Quais 
vantagens ele traz para a administração de uma empresa?

A principal função do Perfil de Implantação é reduzir 

o trauma dos empresários na hora de trocar ou adquirir 

um software. Implantar um programa administrativo ou 

fiscal numa instituição não é tarefa fácil. Existem inúme-

ras dificuldades de instalação, manutenção e operação. 

Por isso, a Aliar desenvolveu o Perfil de Implantação, que 

auxilia os Administradores a atingirem seus objetivos de 

gestão com mais facilidade. 

outra ferramenta da Aliar Siste-
mas é a Inteligência Fiscal. o que 
esse método oferece para as micro 
e pequenas empresas, que muitas 
vezes não possuem conhecimentos 
fiscais necessários para cumprir 
suas obrigações com segurança?

Muitas das micro e pequenas empresas não têm o 

orçamento necessário para investir num profissional 

que tenha conhecimento fiscal, dê entrada em notas e 

cadastre produtos. Com isso, acabam delegando essa 

função para empregados que não possuem os conheci-

mentos necessários. Para abolir esse tipo de problema, 

a Aliar Sistemas criou a Inteligência Fiscal – tecnologia 

que utiliza um enorme banco de dados, fazendo milha-

res de cruzamentos com as informações lançadas no 

software. Essa ferramenta permite que um profissional 

com pouca ou quase nenhuma experiência fiscal gere 

informações de qualidade e sem erros, reduzindo assim 

o risco de multas e de notificações fiscais. 

Quais são os principais erros em documentos fiscais 
que tornam os empresários corresponsáveis e sujei-
tos a multas? os gestores têm dado devida atenção 
às questões fiscais para evitar esses problemas?

Infelizmente não. Podemos citar algumas falhas co-

muns, como as alíquotas e a base de cálculo errados e 

os créditos indevidos de IPI (Imposto Sobre Produtos In-

dustrializados). Isso causa passivos fiscais difíceis de ge-

renciar. Outro ponto importante é que muitos gestores 

ainda acreditam que o Danfe (Documento Auxiliar da 

Nota Fiscal Eletrônica) é a nota fiscal eletrônica, o que 

não é verdade. Muitas vezes, a falta de conhecimento 

básico expõe o empresário a riscos desnecessários, que 

podem ser remediados com a utilização de um sistema 

de gestão adequado e conhecimentos fiscais básicos. 

Muitos softwares voltados para o controle fiscal, mesmo 
sendo homologados, podem não ser confiáveis. o que os em-
presários devem observar para ter certeza de que o programa 
que estão adquirindo atende às normas de segurança?

É difícil dar uma fórmula mágica. 

Mas um dos fatores mais graves que 

temos observado é o fato de sof-

twares homologados para trabalhar 

stand-alone (localmente sem rede) 

serem utilizados em rede. Isso é uma 

afronta ao Fisco, que liberou o sof-

tware para uso de um único usuá-

rio num computador específico, e o 

programa é utilizado para operações mais complexas em 

rede de computadores. Outro fator é a validade do sof-

tware, que deve ser atualizado no prazo máximo de dois 

anos. Muitas vezes, substituímos sistemas com validade 

vencida há mais de um ano, o que causa risco fiscal para 

o empresário. Na hora de adquirir o software, é impres-

cindível observar o laudo técnico emitido na homologa-

ção, averiguando a aderência dos fatores fiscais, o tipo 

de negócio liberado para uso e a data de validade. 

Qual é a importância das empresas fortalecerem o 
controle fiscal e quais resultados podem ser gerados 
com essa postura?

Precisamos lembrar de que a Era Digital chegou para as 

empresas e também para o Fisco. O Estado vem se prepa-

rando há 20 anos para essa fase, e as empresas precisam 

acompanhar a transformação. O Fisco possui, hoje, uma 

espécie de malha fina, semelhante à do Imposto de Ren-

da, mas com um volume muito maior de cruzamentos. 

As instituições precisam abrir mão da inalterabilidade dos 

processos e destinar mais importância ao controle fiscal. O 

resultado dessa mudança é a não exposição da empresa 

aos erros e gargalos no cruzamento de dados com o Fisco, 

o que está cada vez mais comum.
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CRA-MG  E  VOCê

CLICK DO ADMINISTRADOR

A foto da Matriz de são pedro foi registrada em 
Gramado, no rio Grande do sul, sob o frio de 3°C. 
Com uma torre de 46m de altura, a estrutura – 
montada em pedra basáltica no Centro da cidade 
– tem vitrais sacros que causam belos efeitos lumi-
nosos. esses elementos lembram as passagens da 
vida do apóstolo pedro ao lado de Cristo. 

ADM. FABRÍCIO DA COSTA FERREIRA – CRA-MG 045.515

Olinda, em pernambuco, foi a segunda cidade bra-

sileira a ser declarada patrimônio Histórico e Cul-

tural da Humanidade pela unesco. A cidade tem 

traçado irregular, influenciado pela arquitetura 

medieval e religiosa, que se adapta de forma or-

gânica às curvas do terreno.

ADM. FÁBIO DE SOuzA GuERRA – CRA-MG 043.309

Condições especiais facilitam regularização 
de débitos com o CRA-MG

Profissionais e empresas que estão inadim-

plentes com o Conselho Regional de Adminis-

tração de Minas Gerais têm a oportunidade 

de renegociar suas dívidas até 31 de dezem-

bro, com facilidades de pagamento. Além da 

exclusão de juros e multas, o CRA-MG oferece 

parcelamentos e concessão de descontos, que 

podem chegar a 30%. 

As condições especiais de quitação dos débi-

tos são pagamento à vista, em parcela única e 

pagamento parcelado em duas ou três vezes. 

Os interessados podem aderir ao programa pelo 

site www.cramg.org.br, no menu Serviços on-
l ine/Emissão 
de guias. Para 

outras informa-

ções, entre em 

contato pelo 

telefone (31) 
3274-0677. 

OS DÉBITOS REFERENTES àS 
ANUIDADES DE 2012 E 2013 

Não São CONTEMPLADOS NO 
PROGRAMA DE CONCILIAçãO.

LEMBRE-SE!


