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CONSELHO FAz VISITA ESTRATéGICA A 
EMpRESAS DE MINAS 
pÁG. 3

pALESTRAS ESTIMULAM DISCUSSõES 
SOBRE A ADMINISTRAÇÃO 

pÁG. 4

Inovar é preciso
Em encontro promovido pelo CRA-MG, coordenadores dos cursos de Administração 

discutem a necessidade de mudanças no ensino da área pÁG. 6
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ED I TOR IAL

Pátria amada, Brasil!
A Administração, 

enquanto ciência, 

sempre esteve à 

disposição e con-

tribuiu significa-

tivamente para o 

desenvolv imento 

das áreas privada e 

pública do país.

A gestão, questão 

central da Adminis-

tração, tem por essência a convergência de conheci-

mentos, técnicas e esforços, no sentido de maximizar 

resultados e fundamentar a sustentabilidade.

A maximização dos resul-

tados, embora o discurso 

neoliberal de mercado a 

considere apenas no as-

pecto financeiro, vai além 

desta perspectiva. Entende-

-se como resultado de uma 

organização, privada ou pú-

bica, a sua eficiência na apli-

cação de recursos – materiais, humanos e financei-

ros – de forma responsável na geração de riqueza.

A sustentabilidade integra-se ao processo de ges-

tão na perspectiva de que as ações desenvolvidas, 

por instituições privadas e públicas na obtenção de 

seus resultados, contribuam positivamente para a 

construção de uma sociedade justa.

Na área de Recursos Humanos, ou Gestão de Pessoas 

como é atualmente denominada, por exemplo, a Ad-

ministração contribuiu com o desenvolvimento de pes-

quisas científicas, teorias e práticas que permitiram às 

organizações adequarem suas ações em relação ao fator 

humano presente. Assim é que evoluímos do regime de 

semiescravidão vigente nos primórdios da industrializa-

ção para a Participação nos Resultados. 

Neste trajeto, especificamente em relação à iniciativa 

privada, muito se evoluiu. Atualmente não observamos 

em jornais notícias de greves em empresas privadas, 

como constantemente ocorriam em passado recente. 

As batalhas urbanas proporcionadas pelo movimento 

sindical nas décadas de 1970 e 1980 não ocorrem mais. 

O empresário compreendeu que suas políticas internas 

precisavam considerar, além do lucro, as necessidades e 

aspirações dos trabalhadores, ou colaboradores como 

são atualmente reconhecidos. A qua-

lidade de vida, o desenvolvimento 

pessoal e profissional, a participação 

na gestão são, dentre outros, temas 

presentes na pauta de organizações 

socialmente responsáveis.

A Administração, enquanto ci-

ência, muito contribuiu e conti-

nuará contribuindo para o cresci-

mento do país. Nesse sentido, o Conselho Regional 

de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, ao 

valorizar a competência gestão, deixa clara sua de-

fesa pela Administração profissional, forma incon-

testável de garantir o futuro das organizações e do 

próprio país.

Adm. Marcos Silva Ramos
Presidente do CRA-MG
marcosramos@cramg.org.br 
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O CRA-MG, ao valorizar a 
competência gestão, deixa clara 

sua defesa pela Administração 
profissional, forma incontestável de 
garantir o futuro das organizações e 

do próprio país.”
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F IqUE  pOR  DENTRO

CRA-MG segue atento à 
qualidade da profissão

Buscando a consolidação da Admi-

nistração no mercado de trabalho, o 

CRA-MG continua de olho na atuação 

correta de profissionais da área. Desde 

o início do ano, o conselho fiscaliza o 

papel de Administradores e tecnólogos 

em determinada área da Administração 

nas grandes e médias empresas da ini-

ciativa privada.

No dia 5 de junho, o CRA-MG reali-

zou uma visita à Mila Veículos. Os re-

presentantes do conselho apresentaram 

o pedido de informações a respeito dos 

cargos e da formação acadêmica dos 

funcionários da empresa. A visita foi 

apoiada e acompanhada de perto pelo 

diretor da Mila Veículos, Adm. Antônio 

João Teixeira. Ele elogiou o trabalho do 

CRA-MG e se prontificou a enviar infor-

mações e a apoiar o conselho em defesa 

da profissão. 

O diretor também declarou que a con-

cessionária emprega muitos Administra-

dores e que o ramo de sua atividade re-

quer o conhecimento desses profissionais. 

“Essas ações são de extrema importância para a 

profissão do Administrador, assim como para qual-

quer outra profissão. A aproximação do CRA-MG 

com as empresas tem a finalidade de preservar os 

Administradores e conscientizá-los sobre a impor-

tância de estar registrado no conselho”, afirmou.

A ação atende ao Projeto de Fiscalização Inte-

grada, implantado pelo sistema CFA/CRAs, que 

tem como objetivo preservar e ampliar o merca-

do de trabalho, abrindo espaço para o exercício 

da Administração por profissionais registrados nos 

conselhos. Essas fiscalizações buscam orientar os 

CRAs, para que as entidades mapeiem as organi-

zações da iniciativa privada sediadas em suas res-

pectivas jurisdições. 

O diretor da Mila, Adm. João Teixeira (ao centro), recebe os 
fiscais do CRA-MG
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Profissão é alvo de discussões 
na sede do CRA-MG

O projeto Debates em Administra-

ção, realizado desde abril na sede do 

CRA-MG, reúne empresas  registradas, 

organizações e profissionais da Admi-

nistração para discutirem diversos as-

pectos da área. Com a finalidade de de-

mocratizar o conhecimento, a iniciativa 

foca em debates de temas atuais e re-

levantes, proporcionando um ambiente 

de integração e troca de experiências.

Um dos assuntos abordados no pro-

jeto – Consultoria com foco em resul-
tados – foi apresentado pelo Adm. 

Randolfo Barreto, da Cymo Tecnologia 

em Gestão, empresa conveniada ao 

CRA-MG. O profissional explicou que, 

para o consultor conquistar um cliente, ele precisa 

aproximar os produtos do consumidor. “Para que 

as pessoas possam fazer um test drive do produto 

ou serviço que você está ofertando, você deve doá-

-lo. Em função da experimentação, elas vão querer 

mais e falarão bem do produto. Mais do que provo-

car, essa é uma estratégia para localizar o cliente e 

fazê-lo encontrar o fornecedor”, afirmou. Randolfo 

ressaltou ainda que o cliente valoriza muito a pós-

-consultoria, ou seja, o momento em que ele colhe-

rá os resultados auferidos. 

Presidente do CRA-MG, Adm. Marcos Silva Ramos 
(centro), entre os palestrantes Adm. Randolfo 
Barreto (à esquerda) e Adm. Rosendo Magela Reis

Público dos debates é formado por empresas 
registradas, entidades e profissionais da Administração

O consultor do futuro, dos representantes da 
Sandra Bini Consultoria, foi uma das palestras  
da programação

Desde o início do Debates em Administração, já 

foram realizadas as palestras: Administrar empre-
sa é gerar lucro?, ministrada pelo Adm. Rosendo 

Magela Reis, conselheiro do CRA-MG; O consultor 
do futuro, com os palestrantes Paulo Jacobsen e 

Luiz Affonso Romano, da Sandra Bini Consultoria; 

e Consultoria com foco em resultados, apresentada 

pelo Adm. Randolfo Barreto Paiva. O projeto segue 

até o fim do ano.
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Encontro de coordenadores de cursos  
incentiva a inovação na Administração

No dia 22 de junho, coordenadores e professores 

de cursos superiores de bacharelado e tecnológicos 

de Administração de Minas Gerais se reuniram para 

o VIII Encontro de Coordenadores de Cursos de Ad-

ministração e o IV Encontro Estadual da Angrad. Com 

discussões que giraram em torno do tema central De-
senvolvimento de competências inovadoras: os desa-
fios dos coordenadores de curso, o evento contribuiu 

para o fortalecimento da profissão. “A essência da 

Administração, a gestão, precisa ser inovada. E esse 

é o momento para se discutir isso. Precisamos, como 

conselho de Administração, estar à frente desses mo-

vimentos para poder direcionar as demandas para a 

sociedade, por meio de um equilíbrio entre a acade-

mia e o meio empresarial”, ressaltou o presidente do 

CRA-MG, Adm. Marcos Silva Ramos.

O encontro foi realizado no campus Coração Eu-

carístico, da PUC Minas – instituição colaboradora 

da iniciativa do CRA-MG. Outra parceira foi a Asso-

ciação Nacional dos Cursos de Graduação em Admi-

nistração (Angrad), como destacou o idealizador do 

evento e vice-presidente administrativo-financeiro 

do conselho, Adm. Antônio Carlos Dias Athayde: 

“A Angrad tem interesse no aperfeiçoamento dos 

cursos de Administração, e o CRA busca o aprimo-

ramento da formação do Administrador que a socie-

dade e o país precisam”.

A mesa de abertura do evento contou com a presença do conselheiro federal Adm. Gilmar Camargo de Almeida; do 
presidente da Angrad, Adm. Mauro Kreuz; do presidente do CRA-MG, Adm. Marcos Ramos; e da diretora do Instituto de 
Ciências Gerenciais da PUC Minas, Ângela Maria Cupertino

O presidente da Angrad, Adm. Mauro Kreuz, chama 
a atenção para a necessidade de inovação nos 
cursos de Administração
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A palestra Inovação e aprendizagem no curso de 
Administração, ministrada pelo Adm. Mauro Kreuz, 

presidente da Angrad, proporcionou reflexões acerca 

da necessidade de um novo olhar sobre o ensino na 

área. “Precisamos inovar nos cursos de Administração. 

Isso não significa só o uso de novas tecnologias, mas 

a mudança da própria lógica pedagógica dos cursos”, 

afirmou. Outra apresentação foi feita pela Adm. Shirley 

Jorge da Silva: Levantamento e ações – GET de Ensino 
– gestão CRA-MG 2013/2014.

O público também participou de workshops, como 

O cubo de competências no desenvolvimento de ati-
tudes de alto desempenho, do Adm. Jorge Matos, 

presidente da Etalent. A empresa elaborou um perfil 

comportamental de cada educador presente. A análise 

serviu como base para um relatório individual entregue 

aos participantes, no qual foram destacados os pontos 

F IqUE  pOR  DENTRO

fortes do exercício de suas funções e as maneiras de 

potencializá-los. O trabalho concluiu que 50% do gru-

po apresentou um alto grau de influência. “O resulta-

do é muito coerente porque essas pessoas são voltadas 

para a coordenação, para a supervisão de turmas, para 

trabalhar com pessoas”, explicou.

Palestras envolvem o público

Um dos workshops do evento foi preparado pelo 
Adm. Jorge Matos, presidente da Etalent
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CRA-MG  E  VOCê

Mais de 2 mil Administradores  
regularizam situação no CRA-MG

As facilidades oferecidas pelo Conselho Regio-

nal de Administração de Minas Gerais já bene-

ficiaram mais de 2 mil profissionais e empresas 

que estavam em dívida com a entidade. 

As condições especiais para quitação dos débi-

tos continuam. O CRA-MG oferece a exclusão de 

multas para pagamentos à vista, parcelamentos 

em duas ou três vezes e concessão de descontos 

que podem chegar a 30%. Apenas os débitos 

referentes às anuidades de 2012 e 2013 não são 

contemplados no Programa de Conciliação.

Os interessados em aderir ao Programa de 

Conciliação do conselho devem acessar o site 

www.cramg.org.br, no menu Serviços on-line/
Emissão de guias. Outras informações podem ser 

obtidas pelo telefone (31) 3274-0677. 
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Op IN IÃO

É preciso desenvolver  
a competência para negociar 

Adm. Nélio Oliveira

A negociação é uma capacidade 
que se desenvolve no cotidiano da 

vida, seja em âmbito familiar, entre 
amigos ou nos negócios.”

Há muito tempo reconhece-se a capacidade de 

negociação como uma das competências exigidas 

de um gestor. Da mesma maneira, considera-se 

também que essa capacidade não é inata, ou seja, 

ninguém tem definida, no momento de seu nasci-

mento, a competência para negociar. 

A negociação é uma capacidade que se desen-

volve no cotidiano da vida, seja em âmbito familiar, 

entre amigos ou nos negócios. Todavia, para se de-

senvolver uma competência diferenciada em nego-

ciação e apropriada para o mundo dos negócios, 

deve-se também procurar informações sobre boas 

práticas, estudos, discussões teóricas, resultados de 

pesquisas etc.

A boa comunicação deve também ser uma preo-

cupação constante do negociador. Obviamente, a 

frase que diz “tudo se resolve por um bom diálo-

go” não é inteiramente verdadeira na situação em 

que há conflitos de interesses. Todavia, sem uma 

boa comunicação, a possibilidade de um acordo 

fica prejudicada. 

Por fim, para ser um bom negociador, deve-se 

ter em mente que a negociação precisa trazer cer-

ta satisfação às partes envolvidas. O acordo, resul-

tado da negociação, deve culminar de uma ação 

voluntária entre as partes – e à luz da ideia de sa-

tisfação mútua. Se isso não for observado, corre-

-se o risco de, mesmo com um acordo fechado, 

surgirem sentimentos de prejuízo e injustiça, não 

cumprimento do acordo pelas partes, quebra de 

contratos e oportunismo.

Adm. Nélio Oliveira é professor da PUC Minas

A partir do acervo literário sobre o tema, alguns ele-

mentos podem ser mencionados quando se discute o 

sucesso em negociações. Um bom planejamento e pre-

paração, por exemplo, são fundamentais, incluindo aí 

a definição de desejos e reais interesses das partes, do 

equilíbrio ou da assimetria de poder existente, das al-

ternativas possíveis dentro da negociação e fora dela, 

da estratégia mais apropriada, das táticas e argumentos 

que serão usados. Simulação e dramatização são ainda 

boas práticas a ser pensadas na etapa da preparação.

Especificamente com relação à estratégia, cabe res-

saltar que o melhor posicionamento depende da ne-

gociação em questão. Dessa maneira, os indivíduos 

devem fugir um pouco do chamado “estilo” e atuar 

conforme a situação.
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pAL AVRA  DO  ADMIN ISTRADOR

CRA-MG e Federaminas firmam  
parceria para fortalecer setor empresarial

Com 48 anos de existência, a Federação das Asso-

ciações Comerciais e Empresariais do Estado de Mi-

nas (Federaminas) trabalha pelo fortalecimento das 

empresas registradas na entidade – em sua maioria, 

de micro, pequeno e médio portes –, visando ao cres-

cimento da economia mineira. Entre seus principais 

projetos está a implantação da Refinaria Gabriel Pas-

sos, da Usiminas, da Acesita, da Açominas e da Fiat 

Automóveis, organizações que contribuíram significa-

tivamente para a geração de empregos no estado.  

Tendo como lema a ideia de que a força de um se-

tor e de uma sociedade se obtém pela união, a Fede-

raminas deu mais um passo importante para o em-

presariado e a economia de Minas Gerais. Neste ano, 

a federação assinou um acordo com o CRA-MG para 

o desenvolvimento da classe empresarial e das as-

sociações comerciais do estado. As duas instituições 

firmaram apoio mútuo para a realização de eventos 

organizados por ambas. Assim, a Federaminas passa 

a ser parceira dos eventos do CRA-MG e vice-versa. 

Em entrevista ao Adm. Notícias, o presidente da 

Federaminas, Adm. Wander Luis Silva, fala da impor-

tância do protocolo para empresários e Administra-

dores de Minas Gerais, e do progresso que a iniciati-

va trará para o estado.

Qual a importância da parceria que se inicia entre o 
CRA-MG e a Federaminas por meio da assinatura do 
acordo de cooperação entre as duas entidades?

A assinatura deste acordo é fundamental para o 

desenvolvimento das duas entidades. A Federami-

nas sempre trabalhou em prol do fortalecimento das 

organizações federadas e, consequentemente, dos 

empresários filiados. Esse trabalho permitiu que fos-

se estabelecida uma sinergia entre as profissões de 

empresários e Administradores. É por meio do acor-

do que vamos consolidar esse laço.

Em que se constitui o protocolo de intenções que 
contempla os eventos das duas entidades?

O acordo formaliza a parceria entre o CRA-MG e a 

Federaminas, buscando estimular a capacitação e o 

desenvolvimento eficaz das práticas administrativas e 

empresariais. Esse estímulo será alcançado por meio 

de palestras e capacitações ministradas por consulto-

res especializados em temas específicos e de interes-

se do segmento.

Quais benefícios a parceria trará para os registrados 
no CRA-MG e as empresas filiadas à federação?

Os benefícios são inúmeros. Primeiro, a capaci-

tação dos Administradores e empresários, abrindo 

Adm. Wander Luis Silva está em seu segundo mandato 
como presidente da Federaminas
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e mostrando o caminho do sucesso 

para esses profissionais. Segundo, o 

desenvolvimento das duas profissões 

e, em terceiro, o networking, que faz 

com que Administradores e empre-

sários criem uma rede de contatos 

profissionais que auxiliem em seu tra-

balho, no desenvolvimento de novas 

ideias e na solução de eventuais pro-

blemas no setor. 

Qual é a atuação da Federaminas no 
acordo proposto?

A Federaminas disponibiliza os pa-

lestrantes do Associa-Minas, atuan-

tes nos mais diversos setores, para 

falar sobre temas como marketing, 

relações de consumo, empreende-

dorismo, entre outros. Esse projeto 

busca a capacitação de asso-

ciações comerciais e possui 

parceria com o Sebrae-MG. 

Pelo Associa-Minas, também 

qualificamos empresários e co-

merciantes por meio de grupos 

seletos de palestrantes, que 

podem ser contratados por um 

preço diferenciado.

Quais são as expectativas da Federaminas com esse 
acordo?

Posso dizer que a Federaminas tem as melhores 

expectativas. Tenho plena certeza de que o pacto 

estabelecido beneficiará os associados da federação 

e os registrados do CRA-MG, ampliando a atuação 

dos profissionais no mercado e, principalmente, 

promovendo uma convergência estratégica entre 

nós e o conselho.

 

De que forma a parceria contribuirá para o aprimora-
mento da gestão empresarial em Minas?

Quando abordamos o assunto capacitação, esta-

mos automaticamente falando em aprimoramento 

de gestão para um público de 

Administradores e empresários. 

Creio que a parceria tende a ge-

rar resultados muito positivos em 

Minas Gerais. A qualificação dos 

profissionais faz com que estes 

consigam atender às necessida-

des do mercado, adaptando-se, 

criando novas possibilidades de 

atuação e, consequentemente, aumentando a lucra-

tividade dos negócios.

Como a Federação tem agido para contornar os en-
traves do setor e continuar contribuindo para seu for-
talecimento?

A Federaminas trabalha com alguns pilares: ca-

pacitação, apoio jurídico aos empresários asso-

ciados e desenvolvimento de produtos e serviços 

para as associações comerciais. Além de buscar 

constantemente defender projetos do interesse 

da classe empresarial, sempre com foco no em-

presário de pequeno e médio porte, contribuí-

mos com o progresso diário do setor e, especial-

mente, do estado. 

O pacto ampliará a atuação 
dos profissionais no mercado e, 
principalmente, promoverá uma 
convergência estratégica entre 

nós e o CRA-MG.”

Adm. Wander Luis Silva e o presidente do CRA-MG, Adm. Marcos Silva 
Ramos, assinam o termo de cooperação entre as entidades
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CRA-MG  E  VOCê

CLICK DO ADMINISTRADOR

Foto de um lindo pôr do sol, tirada no trajeto entre 
Sete Lagoas e Santana de Pirapama.
ADM. JOEL FERREIRA ROCHA CâMARA – CRA-MG 37.218

Istambul é uma cidade situada em dois continen-

tes, sendo parte de seu território localizado na 

Europa e parte na Ásia. Esta é uma cidade de con-

trastes, com belíssimas mesquitas, mulheres com 

o corpo e o rosto envoltos em véus, e aromas di-

ferentes – páprica, canela, maçã, menta, curry –, 

que permeiam Istambul tão intensamente quanto 

as cores do local. É um lugar imperdível e cheio de 

revelações.

ADM. CAMILO LELIS SALLES – CRA-MG 15.963

A equipe do CRA-MG está preparada para atender, com excelência, aos profissionais da 
Administração. Em caso de dúvidas, críticas e sugestões, entre em contato conosco.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS:  
trabalha na otimização da imagem do CRA-MG e de seus 
profissionais na mídia e em eventos.
Jornalista Sílvia pessoa – silvia@cramg.org.br

FINANCEIRO:  
gerencia os recursos financeiros do CRA-MG.
Adm. Renato Botelho de Lima – financeiro@cramg.org.br

ORIENTAÇÃO E FISCALIzAÇÃO pROFISSIONAL: 
orienta e fiscaliza o exercício profissional e as atividades nos 
campos da Administração em Minas Gerais.
Adm. Gilmar de Andrade - andrade@cramg.org.br

RELAÇõES INSTITUCIONAIS: 
responsável pelo atendimento ao público e pelos registros dos 
profissionais e das empresas no conselho.
Adm. Flávia Borges – flaviaborges@cramg.org.br

ASSESSORIA DE GESTÃO:  
gerencia os processos de trabalho e de TI. 
presidencia@cramg.org.br

FORMAÇÃO pROFISSIONAL: 
difunde a ciência da Administração e informações relevantes sobre 
a  formação profissional e o mercado de trabalho do Administrador;  
acompanha e promove ações para a valorização da profissão.
Adm. zélia ponciano – zelia@cramg.org.br

GABINETE DA pRESIDêNCIA:   
trabalha a interação entre a presidência/diretoria e  
os órgãos internos e externos, além de dar assistência técnica 
e administrativa aos dirigentes.
Adm. Ana Rita Vieira Flores – anarita@cramg.org.br

ADMINISTRATIVO: 
responsável pela infraestrutura e pelo suporte administrativo  
às ações do CRA-MG.
Adm. Flávia Castro – flavia@cramg.org.br

CONTROLADORIA: 
responsável pelo acompanhamento interno de normas  e exigências legais.
Adm. Marlúcio Nery – marlucio@cramg.org.br

ASSESSORIA JURÍDICA: 
fornece informações técnicas referentes à área jurídica e 
representa o CRA-MG administrativa e judicialmente.
Adv. Abel Chaves Júnior – abel@cramg.org.br

CONSELHO OFERECE ATENDIMENTO qUALIFICADO


