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A significância do trabalho
O trabalho humano 

tem significância quan-
do é relevante e impor-
tante para quem o faz e 
para a sociedade.

E esta perspectiva está 
intimamente ligada ao 
significado que a pes-
soa dá ao trabalho, o 
qual pode tanto denotar 
algo penoso – um casti-

go (supplicium) – quanto a construção do ser, do ser 
humano. Depende da raiz latina 
que orienta sua crença: tripalium 
ou labor, sendo esta última, em 
inglês, correspondente a grow 
(crescer, desenvolver).

Quando as pessoas concebem 
que o trabalho – desenvolvido 
em organizações de qualquer 
porte, ou como profissionais liberais, e em qualquer 
campo do conhecimento humano – é se desenvolver 
e construir uma pessoa e um profissional único, elas 
maximizam sua aptidão, seu dom e acabam fazendo 
o que gostam.

Concomitantemente, proporcionam o desenvol-
vimento da sociedade “através de seu trabalho”, pois 
este “dom”, embora seja uma vocação pessoal e uma 
forma também pessoal de participação na sociedade, 
serve e é complementar para os demais membros de 
uma comunidade.¹

Nas organizações, um conjunto de pessoas coloca, 
ou deveriam colocar suas aptidões para a construção 
de uma sociedade sustentável, justa e perfeita. Neste 
sentido é que Emerson de Almeida corrobora e acres-
centa que uma empresa relevante tem por premissa o 
conceito amplo de se posicionar como útil à sociedade, 

ConselHeiros do Cra-Mg • efetivos: Adm. Adriana de Morais, Adm. Aloysio Sebastião Aguiar, Adm. Antônio Carlos Dias Athayde, Adm. Célia Maria 
Corrêa Pereira, Adm. Clégis Dolabella Romeiro, Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho, Adm. Marcos Silva Ramos, Adm. Raul Alberto Marinuzzi, Adm 
Rosendo Magela Reis, Adm. Sônia Ferreira Ferraz • suplentes: Adm. Cláudia Andrade Negreiros, Adm. Cléver Soares David Amorim, Adm. Egmar 
Gonçalves da Silva, Adm. José Carlos de Castro Júnior, Adm. Joubert Roberto Ferreira Fidelis, Adm. Marco Antônio Machado, Adm. Nádia 
Mauren Venuto Paxeco, Adm. Rodrigo Júlio dos Santos, Adm. Rodrigo Souza de Deus, Adm. Rosânia Emília Ribeiro • assessora de comunicação: 
Sílvia Pessoa MG 11.781 JP • Jornalista responsável: Tamara Lima MG 13.583 JP • tiragem: 45.000 • impressão: EGL - Editores Gráficos LTDA.

ConselHo regional de adMinstração de Minas gerais - Cra-Mg • endereço: Av. Afonso Pena, 981, 1º andar, Centro - Belo Horizonte - MG • Cep: 30130-002 • 
telefone: (31) 3274-0677 • site: www.cramg.org.br • e-mail: cramg@cramg.org.br

produção de texto, edição, diagraMação e revisão: partnersnet CoMuniCação eMpresarial • telefone: (31) 3029-6888 • site: www.partnersnet.com.br

assumindo o propósito da criação de resultados econô-
micos e o progresso da comunidade simultaneamente.²

Este é o papel do profissional contemporâneo, que 
constrói uma nova sociedade, uma sociedade sustentá-
vel em todos os seus aspectos. E o Administrador, nossa 
prioridade de análise, pode, muito, contribuir para este 
quadro, pois além de uma formação multidisciplinar, 
que lhe permite a visão sistêmica das organizações e de 
seu contexto macro, meso e micro de atuação, tem uma 
formação humana significativa e diferenciada.

Há de se considerar, entretanto, que os profissionais 
da administração precisam, necessariamente, “construir 

catedrais, não simplesmente as-
sentar tijolos”³  na construção 
de sua formação pessoal e pro-
fissional e, concomitantemente, 
na atuação junto a comunidade 
a que pertence e em sentido 
mais amplo, na sociedade. 

Fazer o que gosta, com entu-
siasmo e determinação, fiel aos seus valores, à sua ap-
tidão e aos seus sonhos, é que faz os profissionais da 
administração serem diferenciados, capazes de cons-
truir um Brasil melhor, um país que não seja apenas 
uma esperança, um sonho, um país do “futuro”. 

Adm. Marcos Silva Ramos
Presidente do CRA-MG

______________________

¹ JOÃO PAULO II. Encíclicas de João Paulo II. São Paulo: Paulus, 2006. P.82

² ALMEIDA, Emerson de. Plantando Carvalhos – Fundamentos da Empresa Re-
levante. São Paulo: Elsevier, 2011. P.1

³ Referência à história dos três pedreiros: “Ao passar por uma construção, uma 
pessoa vê três pedreiros trabalhando e se dirige ao primeiro deles, pergun-
tando: – O que você está fazendo? A resposta é lacônica: – Estou assentando 
tijolos. Repete a pergunta ao segundo, que responde: – Estou “levantando” 
uma parede. Pergunta então ao terceiro, que responde com orgulho: - Estou 
construindo uma catedral!”

nas organizações, um conjunto 
de pessoas coloca suas aptidões 

para a construção de uma sociedade 
sustentável, justa e perfeita.”
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f iQue  por  dentro

Atualização cadastral passa por modernização 

Portal com  
vagas de emprego 

é lançado

Reforço na fiscalização profissional

Desde o dia 17 de outubro, o CRA-MG está entrando 
em contato com os profissionais registrados para atua-
lizar o cadastro da entidade. Com essa ação, o conselho 
ficará ainda mais próximo dos profissionais, que terão 
acesso facilitado a informações, programação de ativida-
des e oportunidades oferecidas a eles pelo CRA-MG.

A consulta dos dados junto aos profissionais registra-
dos está sendo feita pelo conselho, via telefone e e-mail. 
Administradores e Tecnólogos em determinada área 
da Administração também podem fazer a atualização. 
Basta entrar no site www.cramg.org.br ou preencher a 
ficha de cadastro enviada por e-mail.

O Sistema CFA/CRAs implantou, em novembro, o portal 
unificado para divulgação e acesso a vagas de emprego. 
Sob responsabilidade do Conselho Federal de Administra-
ção, o site funcionará como uma central de oportunidades 
de trabalho. O espaço on-line reunirá currículos de profissio-
nais registrados que estejam disponíveis no mercado, além 
de vagas das empresas para a área. Os interessados podem 
acompanhar as informações no site www.cfa.org.br. 

O CRA-MG trabalha, atualmente, com um novo ins-
trumento de fiscalização: o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC). O objetivo é conscientizar empresários, 
gestores públicos e especialistas da área 
de Administração sobre a importância 
da habilitação profissional. A medi-
da resguarda a competência do 
Administrador e Tecnólogo em 
determinada área da 
Administra-

ção, além de preservar a sustentabilidade da organiza-
ção e proporcionar a aproximação com os segmentos a 
serviço da sociedade.

Com o instrumento, ficará mais fácil solucionar 
situações irregulares nas empresas de forma ne-

gociada. Isso será possível com a obtenção de 
um título extrajudicial, que define um prazo 

determinado para a adequação às exigên-
cias legais da profissão por parte da Pes-
soa Jurídica Empregada (PJE), da Presta-
dora de Serviços (PS), da Pessoa Física (PF), 
das empresas registradas sem o vínculo 

com o responsável técnico e dos órgãos pú-
blicos da administração direta e indireta.



4 ADM NOTÍCIAS - INFORMATIVO BIMESTRAL DO CRA-MG

f iQue  por  dentro

Futuro da profissão e 
sustentabilidade norteiam eventos 

mundiais de Administração

Os rumos da Administração foram destaques no XIII 

Fórum Internacional de Administração (FIA) e no IX 

Congresso Mundial de Administração. Considerados 

os dois mais importantes eventos da área no Brasil, os 

encontros foram realizados em conjunto no mês de 

novembro, na cidade gaúcha de Gramado. 

O fórum e o congresso foram promovidos pelo CFA 

e pelos CRAs de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul, e tiveram como tema O futuro da Ad-

ministração, das carreiras e dos negócios no mundo em 

reconfiguração. Entre os renomados palestrantes que 

marcaram a programação, o casal Naisbitt foi uma das 

principais atrações. John e Doris Naisbitt falaram da 

importância da relação entre aluno e professor, além 

de enaltecerem iniciativas de valorização da profissão, 

como o evento. 

“O mundo está mudando, e as oportunidades de 
hoje são melhores do que já foram. Tire vantagens 
disso. Você tem a escolha de se basear nos aconteci-
mentos do passado ou nas visões do futuro”, afirmou 
o casal, que participou da conferência Megatendência 
para o futuro: o que podemos fazer agora para o futuro 
da Administração e dos negócios. 

tempo de renovar ideias
Outra conferência relevante foi A nova era do em-

preendedorismo e da inovação, do professor e reitor 
do Uni-BH, Adm. Rivadávia Drummond de Alvarenga 
Neto. Ele ressaltou a importância da criatividade e do 
investimento em novas ideias para que uma empresa 
seja competitiva no mercado atual. 

O vice-presidente de Relações Institucionais do 

Palestrantes nacionais e internacionais 
participaram da programação
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CRA-MG, Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho, mediou o 
tema Oportunidades no Quebec para Administradores. 
A apresentação abordou o convênio de intercâmbios 
oferecido pela cidade canadense, visando a troca de 
conhecimentos. Outras informações podem ser con-
feridas em www.imigrarparaquebec.ca.  

Já o presidente do CRA-MG, Adm. Marcos Ramos, 
foi o mediador da palestra A nova era do management: 
construindo as práticas da nova empresa. Apresentado 
pelo Adm. César Sousa, o trabalho abordou a relação 
entre os jovens funcionários e as empresas, destacando 
uma pesquisa que aponta para o desejo da maioria dos 
jovens de terem seu próprio negócio. 

sustentabilidade, a estratégia da vez
A sustentabilidade também esteve em pauta du-

rante os três dias do fórum e do congresso. Os painéis 

internacionais Sustentabilidade do planeta Terra e Pro-

jetos notáveis: Tohu e e-lixo foram alguns dos trabalhos 

que proporcionaram ao público uma reflexão sobre 

como está sendo pensado, hoje, o futuro da susten-

tabilidade. 

Uma das novidades foi o projeto apresentado pelo 

Adm. Alex Luiz Pereira, que abordou a reciclagem do 

lixo eletrônico feita pela Coopermiti. “Sempre acre-

ditei nos seres humanos. E quando você está em um 

negócio, não está dirigindo uma empresa, mas sim, 

pessoas”, disse o palestrante.

A avaliação geral sobre o evento foi feita em de-

zembro pelo CFA e pelos CRAs-MG-RJ-RS. A próxima 

edição do Congresso Mundial de Administração terá 

como sedes Portugal e Espanha. Já o Fórum Interna-

cional de Administração, realizado de dois em dois 

anos, ainda não tem local definido.

O presidente do CRA-MG, Adm. Marcos Ramos, 
compôs a mesa da solenidade de abertura

O vice-presidente de Relações Internacionais do 
CRA-MG, Adm. Jehu Pinto, foi um dos mediadores

O casal Naisbitt falou sobre 
a valorização da profissão

Profissionais de todo o mundo 
marcaram presença no congresso
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f iQue  por  dentro

CFA lança certificação profissional

Como conseguir 
o certificado 
profissional?

Com o intuito de qualificar, destacar e reconhecer 
os melhores profissionais do mercado, o Sistema 
CFA/CRAs lançou o Programa de Certificação Pro-
fissional. A iniciativa tem como objetivo contribuir 
para o fortalecimento da imagem e da credibilida-
de da profissão perante o 
mercado. 

De acordo com o pre-
sidente do CFA, Adm. 
Sebastião Luiz de Mello, 
com o programa, Admi-
nistradores e Tecnólogos 
em determinada área 
da Administração terão 
seus conhecimentos e 
experiências validadas 
pelo selo de qualidade. 
“Agora, o profissional 
de Administração passa 
a fazer parte do seleto 
grupo de profissionais 
qualificados e certifica-
dos”, explicou.

Para as empresas, essa 
será uma oportunidade 
de escolher pessoas que estejam certificadas, com a 
confiança de que o Administrador foi testado e apro-
vado a partir de normas e padrões de excelência fo-
cados em suas competências e capacidades técnicas. 

vantagens garantidas ao profissional
A avaliação alavanca as perspectivas profissio-

nais para o desenvolvimento da carreira, pois é um 

Os interessados deverão acessar o site www.certificacao.cfa.org.br 
para realizar a pré-inscrição. A certificação da área de RH está dis-
ponível desde o dia 16 de dezembro. A taxa de inscrição é R$550. 
Dúvidas poderão ser esclarecidas no próprio site ou pelo e-mail 
certificacao@cfa.org.br.

atestado de competências, habilidades e padrões 
de conduta para o desempenho de determinadas 
funções. Uma pesquisa realizada pelo Institute Data 
Corporation Brasil (IDC) revelou que as chances de 
um profissional certificado conseguir um emprego 

aumentam em 53% em re-
lação a profissionais que 
não possuem o título. 
Os salários são de 10% a 
100% superiores à média 
que o mercado oferece 
aos profissionais sem 
certificação que ocupam 
os mesmos cargos.

Os profissionais de Re-
cursos Humanos (RH) 
– área que congrega a 
maior parte dos profissio-
nais de Administração do 
país – serão os primeiros 
a obter o documento. Em 
2014, o CFA espera esten-
der a certificação para ou-
tros campos da Adminis-

tração, como marketing, 
logística, financeiro, produção, orçamento, e outros 
definidos na Lei nº 4.769/1965, que regulamenta a 
profissão de Administrador.

A certificação é opcional e, inicialmente, será ofe-
recida na modalidade Experiência. Sendo assim, po-
derão obter acreditação os Administradores e Tec-
nólogos com registro profissional e cinco anos de 
experiência na área de Recursos Humanos.
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g iro  pelo  inter ior

CMA encerra edição 2013

Encontro com 
instituições de ensino

Palestras para 
formandos

O Circuito Mineiro de Adminis-
tração terminou o ano com visitas 
a três cidades do interior. Em Bae-
pendi e São Lourenço, o conselhei-
ro federal por Minas Gerais, Adm. 
Gilmar Camargo de Almeida, minis-
trou a palestra Apresentação pesso-
al e profissional. Os eventos foram 
realizados na Fapac-Unipac e na 
Faculdade Victor Hugo, respectiva-
mente, e contaram com a presença 
da conselheira Adm. Cláudia An-
drade Negreiros. Já em Coronel Fa-
briciano, no Unileste, o Adm. Wag-
ner Dias, assessor de planejamento 
e projetos do CRA-MG, abordou o 
tema Excelência empresarial.

O Adm. Wagner Dias também realizou uma 
palestra em Leopoldina.  A apresentação, feita 
na Câmara Municipal da cidade, complementou 
a programação do evento Administração em 
Foco, da Faculdade Doctum.

No dia 5 de novembro, o representante do 
CRA-MG, Adm. Marco Antônio Garcia Montei-
ro, foi ao Ifet, em Muriaé, para uma reunião 
com o coordenador do curso de Administra-
ção, professor Sandro Feu. Além de agendar 
uma palestra na instituição, o profissional 
recolheu as assinaturas do requerimento de 
registro dos formandos de 2013. A coleta dos 
documentos também foi feita nas Faculdades 
Vale do Carangola (Favale).

A Adm. Ana Rosa de Sousa, da delegacia de 
Lavras, ministrou duas palestras a formandos 
sobre o CRA-MG e a obtenção do registro pro-
fissional. No dia 20 de novembro, o encontro 
contemplou os estudantes do curso tecnoló-
gico em Gestão Comercial, do Centro Univer-
sitário de Lavras (Unilavras). No dia 22, foi a 
vez dos alunos de Administração da Faculdade 
Presbiteriana Gammon (Fagammon) recebe-
rem as orientações.

No dia 25 de setembro, a palestra Mercado de 
trabalho para Administradores foi apresentada 
em São Lourenço e Caxambu pelo represen-
tante do CRA-MG, Adm. Dener Henrique Silva. 
Dessa vez, o alvo foram os estudantes da Facul-
dade Presidente Antônio Carlos, de Lambari.

Alunos do Unileste recebem 
palestra do Adm. Wagner Dias 
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CRA-MG Itinerante em Juiz de Fora

Destaque reconhecido em
Teófilo Otoni

Entre os dias 8 e 11 de outubro, o 
CRA-MG Itinerante esteve em Juiz de 
Fora, prestando atendimento aos es-
tudantes das faculdades Machado 
Sobrinho, Presidente Antônio Carlos 
(Unipac), Viana Júnior, Faculdade do 
Sudeste Mineiro (Facsum), Universida-
de Federal de Juiz de Fora e Universo. A 
ação também incluiu atendimentos no 
Parque Halfeld. O assessor de planeja-
mento e projetos, Adm. Wagner Dias, 
ainda ministrou uma palestra e parti-
cipou de reuniões com coordenadores 
de curso e diretores das instituições de 
ensino superior. A Faculdade Estácio 
de Sá e o Instituto Metodista Granbery 
foram outras instituições visitadas pelo 
assessor do CRA-MG. 

A representante do CRA-MG em Teófilo Otoni, Adm. Ayesha 
Schwartez Souza, marcou presença na revista Negócios e Profissões. 
Em setembro, a publicação – especializada nas áreas de Administra-
ção e Negócios – elegeu seis Administradores de destaque da re-
gião. A Adm. Ayesha foi um dos nomes selecionados para apresen-
tar sua trajetória profissional na revista. “Sinto-me muito honrada 
com a oportunidade. Já recebi uma placa da Câmara Municipal de 
Teófilo Otoni como moção honrosa pelos préstimos à profissão de 
Administrador. Agora, mais uma vez, vejo o reconhecimento público 
do meu trabalho”, afirma. 

Vereador de Juiz de Fora, Rodrigo Mattos, 
visita o CRA-MG Itinerante, no Parque Halfeld
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pal avra  do  adMin istrador

Adm. Carlos Alber-
to Teixeira de Oliveira é 
membro da Academia 
Brasileira de Ciências 
Contábeis e participa ati-
vamente de atividades 
em entidades representa-
tivas da iniciativa privada 
e do Governo do Estado 
de Minas Gerais. Atua 
ainda como presiden-
te do Ibef-MG (Instituto 
Brasileiro de Executivos 

de Finanças de Minas Gerais) e da Assemg (Associação 
dos Economistas de Minas Gerais). À frente de uma das 
maiores revistas nacionais de economia e negócios, a 
Mercado Comum, o mineiro é uma referência no setor 
empresarial do Brasil e grande parceiro do CRA-MG no 
projeto Ciclo de Palestras, que será lançado em 2014.

Ao longo dos anos, o senhor atuou em diversas asso-
ciações e entidades representativas de classe. Como 
o senhor avalia seu aprendizado e experiência nas 
diversas áreas do conhecimento? 

A busca pelo conhecimento deve ser constante. E, quan-
to mais aprendemos, chegamos à conclusão de que é pre-
ciso aprender cada vez mais. Considero-me um especia-
lista em generalidades, até mesmo em função da minha 
formação acadêmica: ciências contábeis, administração 
de empresas e economia. No entanto, ao longo do tempo, 
fui procurando me especializar nas áreas de administra-
ção e economia, com ênfase em comunicação, educação, 
finanças corporativas e internacionais, e macroeconomia.

Recentemente, a revista Mercado Comum completou 20 
anos de circulação ininterrupta. Quais foram os maiores 
desafios enfrentados na gestão de um projeto como esse? 

O primeiro grande desafio é o de sobrevivência, prin-
cipalmente em um mercado caracterizado pelo grande 

Trajetória construída com múltiplos conhecimentos

Adm. Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira
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volume de verbas públicas de publicidade, cujo acesso 
não se encontra bem distribuído e democratizado. O 
segundo desafio é a busca por qualidade, excelência e 
ineditismo das matérias, que requerem uma sofistica-
ção maior do que a encontrada em outras publicações 
– a sofisticação a que me refiro é o conteúdo técnico. 
E o terceiro refere-se à publicidade em geral. Essa é a 
única fonte de receitas da publicação, uma vez que as 
edições são distribuídas gratuitamente. E, nesse par-
ticular, o perfil econômico das empresas sediadas em 
Minas conspira contra, porque grande parcela das or-
ganizações refere-se a matérias primas e commodities. 
De outro lado, os grandes anunciantes, como bancos, 
cartões de crédito, seguradoras e bens de consumo fi-
nal, têm pouca expressividade local. 

Nestes 20 anos, vocês realizaram 67 Ciclos de Pales-
tras e Debates. Ao longo de 2014, em parceria com o 
CRA-MG, realizarão uma edição especial.  Como essa 
iniciativa contribuirá para a experiência dos profis-
sionais da Administração?

Contribuirá muito, fundamentalmente porque va-

mos convidar empresários mineiros bem-sucedidos 
de diferentes áreas, que nos enriquecerão com o co-
nhecimento de suas experiências e técnicas. Eles fa-
larão sobre gestão, mercados, produtividade e com-
petitividade, inovação tecnológica, capital humano, 
finanças e vários outros temas. Também discorrerão 
sobre os planos estratégicos de suas empresas, valo-
res e competências, globalização e, claro, seus desa-
fios e maiores entraves.

Qual é sua expectativa com relação a esta parceria 
com o CRA-MG para a realização do Ciclo de Palestras?

Enorme. Considero essa parceria fundamental 
para que também possamos construir uma relação 
saudável com o mundo empresarial, desenvolvendo 
assim um conjunto adicional de subparcerias capaz 
de contribuir para a utilização de novas e melhores 
técnicas de gestão. Não podemos desconhecer o 
fato de que este relacionamento seja exponencial, 
principalmente pela capacidade de se criar várias 
outras oportunidades, como a construção de uma 
rede de contatos individuais. 
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