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O Administrador ético

A história do pensa-
mento humano sempre 
propiciou o surgimento 
de teorias, que aprego-
avam persistir nas so-
ciedades alguns valores 
naturais e inatos que 
orientariam cada indi-
víduo a buscar o bem 
comum, além da autor-
realização.

Os valores, que descreviam o homem como um ser 
moral, não foram invenções de 
uma determinada pessoa ou co-
munidade. Esses princípios, que 
se mantêm independentemente 
de épocas, modismos e circuns-
tâncias, foram denominados pe-
los antigos filósofos gregos como 
valores éticos.

Cada pessoa, em função de sua 
natureza individual e de sua formação sociocultural, 
assimila esses princípios, formando a consciência mo-
ral. Os valores assimilados se tornam um compromis-
so do indivíduo para consigo mesmo, e quando não 
são respeitados, geram uma sensação de infidelidade 
para com ele e com aqueles que o rodeiam.

No exercício da Administração, muitos profissionais 
focalizam apenas os valores exteriores a si mesmos e 
aos outros indivíduos, na ilusão de ser essa a postura 
que mais favorece o alcance de objetivos. Por isso, os 
Administradores mais amadurecidos reforçam a im-
portância de se atuar em consonância com valores 
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éticos enraizados e com os princípios de seus colabo-
radores, buscando os melhores resultados.

Esses Administradores mais experientes compreen-
dem o que afirmam Blanchard e Peale, em The Power 
of Ethical Management: “Toda vez que, como Adminis-
tradores, violentamos psicologicamente um subordi-
nado, não apenas destruímos sua autoestima como 
também minamos o respeito que ele possa ter por 
nós como gerentes. Se essa prática se generaliza na 
instituição, cria-se uma ambiência do tipo egocêntri-
co, com as pessoas passando a agir apenas em função 
de seus interesses”.

Essa ponderação se torna 
cada vez mais importante para 
os Administradores, pois, como 
afirma Tom Peter, em Thriving 
on Chaos, para que as institui-
ções obtenham sucesso, é pre-
ciso esquecer “a era dominada 
por litígios e contratos” e enca-
rar de frente “a era de apertos 

de mãos e confiança”. Sua orientação para os Adminis-
tradores na busca por melhores resultados é: “estabe-
leça, na organização, altos padrões de moralidade e 
ética”.

O grande desafio da nossa década é reunir um con-
junto de premissas gerenciais que possa estimular a 
integridade pessoal e a ética, uma vez que o lastro 
moral vai sendo, progressivamente, percebido como 
um dos mais fortes fatores para o sucesso.

Adm. Sônia Ferreira Ferraz
CRA-MG 4.810
Presidente do CRA-MG

    Os Administradores amadurecidos 
reforçam a importância de se atuar 
em consonância com valores éticos 

enraizados e com os princípios de seus 
colaboradores.”
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Esclarecemos que, em 14/02/2014, o Plenário, como órgão de deli-
beração superior do CRA-MG, decidiu destituir da Presidência o con-
selheiro Adm. Marcos Silva Ramos, em consonância com as normas 
previstas no Regimento Interno (Resolução Normativa CFA Nº429, de 
11/12/2012).

Na ordem do que estabelece o artigo 40 do Regimento Interno, assumiu interina-
mente a Presidência do CRA-MG a vice-presidente Adm. Sônia Ferreira Ferraz, tendo 
sido confirmado seu nome por escrutínio, em reunião plenária de 24/03/2014.

O ex-presidente tentou na Justiça sua recondução ao cargo, mas a liminar vindicada 
não logrou êxito.

Os conselheiros que integram o Plenário do CRA-MG, conscientes da legalidade das 
suas decisões e das suas ações, reafirmam o compromisso assumido com os Adminis-
tradores, em conformidade com as vertentes legais do Estado democrático de direito.

COMunICADO  Of IC IAL

CRA-MG tem nova presidente

Inscrições até 11/08 | www.iec.pucminas.br | (31) 3319-4444
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Adm. Sônia Ferreira Ferraz, presidente do CRA-MG, em encontro com representantes do Conselho 

nA  pRES IDênC IA

Uma gestão com foco na transparência

Troca de conhecimentos e compartilhamento de 
experiências são as chaves para uma gestão que tem 
como prioridade a coletividade. Essa é a linha da nova 
direção do CRA-MG, sob a presidência da Adm. Sônia 
Ferreira Ferraz. Com uma atuação que reforça a impor-
tância do conhecimento coletivo para a construção de 
projetos e a tomada de decisões, a nova gestão é pau-
tada por discussões coordenadas e direcionadas aos 
objetivos do planejamento estratégico da autarquia. 

Para isso, são realizadas reuniões semanais de Dire-

toria e Plenárias, nas quais são compartilhados o an-
damento das atividades e as decisões do Conselho. A 
ideia é ouvir e respeitar a opinião de cada conselhei-
ro, seguindo a missão, a visão e os valores do Sistema 
CFA/CRAs, e tendo como base a ética, o planejamen-
to, a liderança, a organização e o controle. Além dis-
so, também estão sendo feitos contatos telefônicos 
e encontros com representantes do Conselho para o 
alinhamento das ações e diretrizes do CRA-MG.

•	 Transparência

•	 Visibilidade

•	 Legitimidade

•	 Interiorização

•	 Representatividade pública

•	 Identidade da profissão de Administrador

AÇõES DA nOVA pRESIDênCIA
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Informações: formacao@cfa.org.br

ou pelos telefones: (61) 3218-1819 / 3218-1815

Encaminhe seu artigo
para o CRA do seu estado.
Prazo: 29 de agosto

C O N S E L H O S  F E D E R A L  E  R E G I O N A I S  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O

No ano que comemora bodas de prata - 25 anos - o Prêmio “Belmiro Siqueira” 
de Administração continua com o objetivo de divulgar e promover a produção 
de trabalhos científicos na área de Administração, que contribuam para o 
desenvolvimento da profissão e da Ciência da Administração no Brasil.

Edital disponível em: www.CFA.org.br

Modalidades/  
Artigo Acadêmico

Artigo Profissional & 
Pós-Graduação Stricto Sensu

30 mil reais
em prêmios

para estudantes           para administradores
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O  COnSELHO

Saiba quais são as ações prioritárias do CRA-MG

Restauração do atendimento do CRA-MG

Continuidade e estímulo ao CMA

Grupo Jovens Administradores
Atendimento às instituições  
de ensino superior

Grupos de Estudo Temáticos

Parceria com o Quebec

Implantação do Plano de Cargos  
e Salários (PCS)

Treinamento interno aos colaboradores 

O Conselho de uma entidade de classe deve 
ser representado por uma equipe atuante e com 
credibilidade, que exerça suas atribuições com 
compromisso, priorize a ética e construa projetos 

Para melhorar a qualidade dos trabalhos ofereci-
dos, o atendimento do Conselho passou por uma 
reestruturação. A meta de ampliar horários e servi-
ços prestados foi conquistada e contou com o alto 
nível de aprovação dos profissionais registrados.

O projeto CRA-MG Itinerante foi incorporado ao 
Circuito Mineiro de Administração (CMA) para levar 
o Conselho a cidades que não recebiam o evento há 
mais de um ano (confira mais detalhes sobre o CMA 
na página 18).

Essa é uma das ações do CRA-MG de aproximação 
com os novos profissionais e recém-formados na 
graduação e em cursos tecnológicos em determina-
da área da Administração. O objetivo é desenvolver 
nos jovens as competências, o comportamento éti-
co e a liderança, fortalecendo ainda mais o Conse-
lho. O Grupo Jovens Administradores proporciona, 
ainda, a troca de experiências e o networking entre 
profissionais, instituições de ensino e empresas.

Até o mês de julho foram realizadas 43 palestras 
institucionais em Belo Horizonte e Região Metropo-
litana. As apresentações visam o esclarecimento so-
bre a importância do registro profissional e prestam 
informações sobre o CRA-MG e a profissão.

Neste ano, além de dar continuidade aos traba-
lhos dos Grupos de Estudo Temáticos de Ensino e 
Consultoria (GETs), estão sendo estruturados os 
GETs de Perícia, Auditoria e Responsabilidade Social 
e Sustentabilidade.

Em busca de novos talentos, a província de Que-
bec (Canadá) oferece oportunidades para os profis-
sionais da Administração com o programa Imigrar 
para Quebec. O CRA-MG é um centro de apoio do 
escritório da iniciativa em Minas Gerais, promoven-
do a ação entre os profissionais do estado.

Identificada como uma necessidade antiga do CRA-
-MG, a implantação do Plano de Cargos e Salários, feita 
por uma empresa especializada, permitiu que os cola-
boradores do CRA-MG contassem, hoje, com uma po-
lítica que norteia a evolução profissional.

A capacitação dos funcionários do CRA-MG busca 
estimular a agilidade, o relacionamento, a negociação 
e, principalmente, a atuação estratégica e a solidifi-
cação da cultura do Conselho para todos da equipe. 
Além de treinamentos internos, os colaboradores par-
ticipam de cursos com parceiros, como a Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais (Jucemg).

inovadores. Nesse sentido, a atuação do Plenário do 
CRA-MG tem se destacado. Conheça as principais 
ações do Conselho e os resultados desse trabalho. 
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O  COnSELHO

Debates em Administração

Participação nos eventos do CFA

Parcerias com entidades de classe

Implantação de uniforme 

Aluguel do lote do CRA-MG

Continuidade do programa  
de conciliação 

Encontro com representantes  
de seccionais

Convênio com a Aliança

A série de apresentações do projeto Debates em Ad-
ministração tem como finalidade proporcionar discus-
sões sobre temas atuais e relevantes, além de criar um 
ambiente de integração e troca de experiências.

Como integrante do Sistema CFA/CRAs, o CRA-MG 
está sempre presente em reuniões e eventos pro-
movidos nacionalmente. O CRA-MG participou de 
eventos como o XIII Fórum Internacional de Admi-
nistração (FIA), do qual foi organizador com o CFA 
e o CRA-RS, e a IV Convenção do Sistema CFA/CRAs, 
uma reunião para a troca de conhecimento e expe-
riência entre os Conselhos. A presidente Adm. Sônia 
Ferraz também esteve presente em assembleias de 
presidentes do sistema, apresentando os projetos 
desenvolvidos pelo Regional mineiro.

Buscando o fortalecimento da profissão da Admi-
nistração e das associações ligadas à área, o CRA-
-MG tem parcerias com entidades como a Federa-
ção das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado de Minas Gerais (Federaminas) e a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). 
O objetivo é o apoio mútuo entre as instituições na 
realização de eventos.

O CRA-MG tem trabalhado para proporcionar aos pro-
fissionais registrados um atendimento diferenciado e efi-
ciente. Por isso, a previsão é de que, em 2015, os colabora-
dores passarão a usar uniforme com as cores e a marca do 
CRA-MG. Além de manter a elegância, as peças irão apri-
morar a imagem e mostrar a organização do Conselho.

Em 2013, foi criada uma comissão especial para ana-
lisar a viabilidade de aquisição de uma nova sede do 
Conselho ou de reforma do local atual. Proprietário de 
um terreno em Belo Horizonte, o CRA-MG elaborou 
um projeto para a construção da nova sede, porém, 
após a não aprovação da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, optou-se pela reforma da sede atual. Com 
isso, foi realizado um processo licitatório para o alu-
guel do terreno, que estava inutilizado.

O plano de conciliação do CRA-MG, iniciado em 
2012, segue firme neste ano. No primeiro semestre, 
foram feitas 787 conciliações e arrecadados mais de 
R$490 mil.

O CRA-MG realizou uma reunião entre os conselheiros 
regionais e os representantes de seccionais para apre-
sentar o plano de trabalho para o segundo semestre de 
2014. Durante o encontro, a presidente Adm. Sônia Fer-
reira Ferraz ressaltou os projetos programados para co-
meçarem em julho e as diretrizes do CRA-MG. 

Os profissionais registrados no CRA-MG podem ade-
rir ao convênio do plano de saúde da Unimed, admi-
nistrado pela Aliança. A empresa conta com um posto 
de atendimento na sede do CRA-MG para prestação 
exclusiva de serviços aos registrados.

Premiação e homenagens 

Em 2013, foi criada a categoria Tecnólogo para o 
prêmio Destaque em Administração, dando opor-
tunidade de participação aos tecnólogos em de-

terminada área da Administração registrados no 
Conselho. Também no ano passado foi criada a ho-
menagem aos primeiros Administradores registra-
dos no CRA-MG, como agradecimento pelo pionei-
rismo em defesa da profissão. 
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O  COnSELHO

Membros do Conselho do CRA-MG 

Adm. Adriana de 
Morais - 2013/2016

Adm. Clégis 
Dolabella Romeiro 
- 2011/2014

Adm. Antônio 
Carlos Dias Athayde 
- 2011/2014

Adm. Marcos Silva 
Ramos  - 2013/2016

Adm. Rosendo 
Magela Reis - 
2011/2014

Adm. Aloysio 
Sebastião de Aguiar  
- 2011/2014

Adm. Jehu Pinto  
de Aguilar Filho  - 
2013/2016

Adm. Célia Maria 
Corrêa Pereira - 
2013/2016

Adm. Raul Alberto 
Marinuzzi - 2011/2014

Adm. Sônia Ferreira 
Ferraz  - 2011/2014

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Suplente:  
Adm. Marco Antônio 

Machado – 2013/2016

Suplente:  
Adm. Joubert Roberto 

Ferreira Fidelis  - 
2011/2014

Suplente:  
Adm. José Carlos 
de Castro Júnior - 

2011/2014 

Suplente:  
Adm. Rosânia Emília 
Ribeiro  – 2013/2016

Suplente:  
Adm. Nádia Mauren 

Venuto Paxeco  – 
2011/2014

Suplente:  
Adm. Cláudia Andrade 
Negreiros  - 2011/2014

Suplente:  
Adm. Rodrigo Júlio  

dos Santos  - 2013/2016

Suplente:  
Adm. Rodrigo Souza  
de Deus  - 2013/2016

Suplente:  
Adm. Egmar Gonçalves 

da Silva  - 2011/2014

Suplente:  
Adm. Cléver Soares 

David Amorim   - 
2011/2014
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COnHEÇ A  O  CRA-MG

Com energia renovada, conselheiros, representantes 
e funcionários do CRA-MG estão preparados para o de-
safio que se inicia com a nova gestão do Conselho. 

Veja quais são nossas equipes, que contribuem para  
a atuação cada vez mais assertiva da autarquia.

Equipes ainda mais integradas

Orientação e Fiscalização Profissional: 
orienta e fiscaliza o exercício profissional  
e as atividades nos campos da Administração 
em Minas Gerais.

 Vice-presidente: Adm. Raul Alberto Marinuzzi

Assessoria de Comunicação e Eventos: 
trabalha na otimização da imagem do CRA-
MG e de seus profissionais na mídia, e realiza 
produção de eventos.

 Vice-presidente:  
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho

Administrativo: 
gere a infraestrutura e dá suporte 
administrativo às ações do CRA-MG.

 Vice-presidente:  
Adm. Antônio Carlos Dias Athayde

Financeiro:  
gerencia os recursos financeiros do CRA-MG.

 Vice-presidente:  
Adm. Antônio Carlos Dias Athayde
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COnHEÇ A  O  CRA-MG

Formação Profissional:  
difunde a ciência da Administração, divulga 
informações relevantes sobre a formação 
profissional e o mercado de trabalho, 
e acompanha e promove ações para a 
valorização do Administrador.
 Vice-presidente:  
Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar

Relações Institucionais:  
é responsável pelo atendimento ao público 
e pelos registros dos profissionais e das 
empresas no Conselho.

 Vice-presidente:  
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho

Assessoria de Gestão:  
participa do desenvolvimento de projetos 
de tecnologia e de suas implantações, 
manutenções e documentações, além de dar 
suporte aos sistemas e à infraestrutura de rede 
e hardware.

Gabinete da Presidência: 
trabalha a interação entre a 
Presidência e a Diretoria e os órgãos 
externos e internos, além de dar 
assistência técnica e administrativa 
aos dirigentes.

Assessoria Jurídica:  
fornece informações técnicas referentes 
à área jurídica e representa o CRA-MG 
administrativa e judicialmente, além de dar 
segurança jurídica aos conselheiros  
e à autarquia.
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COnHEÇ A  O  CRA-MG

“O CRA-MG é uma empresa ética e que preza pela inovação. Aqui, 
conheci pessoas maravilhosas, que hoje fazem parte do meu círculo 
profissional e pessoal, e que levarei para o resto da vida. Por isso, 
me sinto lisonjeada em trabalhar nesse egrégio órgão, que tem a 
missão de fiscalizar a profissão que escolhi de coração. A eficiência e a 
transparência em defesa do interesse público me cativam muito e me 
dão forças para trabalhar com mais vontade a cada dia. Tenho certeza de 
que escolhi o caminho e o Conselho corretos para ajudar a mim, a meus 
amigos e à sociedade.”

Adm. Débora Leite - CRA-MG 54.896

“É um imenso orgulho ser colaborador do CRA-MG. A autarquia defende 
os interesses dos profissionais da Administração, fazendo um trabalho 
constante de fiscalização, orientação e formação. No CRA-MG, também 
encontrei um ambiente ético e transparente, além de uma equipe de 
trabalho compromissada, na qual fiz grandes amizades. Espero contribuir 
sempre, aprender a cada instante e servir às pessoas da melhor forma. A 
ciência da Administração é aplicada nas organizações, nos governos e na 
sociedade. Por isso, sou convicto da profissão que escolhi.”

Adm. Rafael Lopes  - CRA-MG 48.561

O que nossos funcionários  
dizem sobre o CRA-MG?



REpRESEnTA ÇõES

O CRA-MG também está no interior
As representações e as seccionais do CRA-MG nas ci-

dades mineiras consolidam o atendimento e o apoio 
do Conselho aos profissionais de Administração. Saiba 
quem são os contatos da entidade no interior: 

REGIÃO CAMPO DAS VERTENTES

Seccional de Barbacena
Representante: Adm. Rogério Vidigal Paolucci
Contato: (32) 3331-4803

Seccional de Lavras
Representante: Adm. Ana Rosa Sousa
Contato: (35) 3821-3674 / FAX: (35) 3821-3674

REGIÃO CENTRAL 

Representação Bom Despacho 
Representante: Adm. Camila Paiva Cunha
Contato: (37) 8822-8822

REGIÃO JEQUITINHONHA

Representação Almenara
Representante: Adm. Paulo César G. Guimarães
Contatos: (33) 3721-1244 / (33) 9191-0202

REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Representação Pará de Minas 
Representante: Adm. Dante Grassi P. Ferreira
Contato: (37) 9915-0656  / (37) 3237-2000

Seccional de Sete Lagoas
Representante: Adm. Sabrina Barcelos Avelar
Contato: (31) 3774-0033

Representação Sete Lagoas – Faculdade Promove
Representante: Adm. Carlos Henrique N. Coura
Contatos: (31) 3779-2700 / (31) 9979-6794

Representação Sete Lagoas – Unifemm
Representante: Adm. Luciana Branco Penna
Contatos: (31) 2106-2111

REGIÃO NORDESTE

Representação João Pinheiro
Representante: Adm. Emerson Andrade Câmara
Contato: (38) 9938-3384

Representação Paracatu – Tecsoma
Representante: Adm. Fernando Antônio Antunes
Contatos: (38) 9971-8564 / (38) 9178-4173 / (38) 3311-5800

Representação Unaí
Representante: Adm. Lidiane Campos dos Santos 
Contatos: (38) 36762444 / (38) 9969-4777

REGIÃO NORTE 

Seccional de Montes Claros
Representante: Adm. Cledinaldo Aparecido Dias
Contatos: (38) 3222-2777 / (38) 9192-9245

REGIÃO OESTE

Representação Cláudio
Representante: Adm. Júlio César A. Castro
Contato: (37) 9801-8581

Seccional de Divinópolis
Representante: Adm. Humberto Gomes Pereira
Contatos: (37) 3212-4401 / (37) 9804-1073

Representação Divinópolis
Representante: Adm. Jefferson Thompson Pimenta
Contato: (37) 2101-4831

REGIÕES SUL / SUDOESTE

Representação Alfenas
Representante: Adm. Alisson Pereira de Oliveira
Contato: (35) 8811-1030

Representação Itajubá
Representante: Adm. Aline de Fátima C. Valadão
Contato: (35) 3629-5747

Representação Passos
Representante: Adm. Olney Bruno da S. Júnior
Contato: (35) 9838-9995

Seccional de Pouso Alegre
Representante: Adm. Aldo Ambrósio Morelli
Contato: (35) 3421-2143

Representação São Lourenço e Caxambu
Representante: Adm. Dener Henrique T. da Silva
Contato: (35) 9113-9629
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Seccional de Varginha
Representante: Adm. Flávio Marcelo de C. Silva
Contato: (35) 3222-4198

REGIÃO  TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAÍBA

Representação Frutal – Uemg
Representante: Adm. Rogério Ruas Machado
Contato: (34) 3423-2767

Representação Iturama
Representante: Adm. Bácima Eliana Alves Simão
Contato: bacima@hotmail.com

Representação Monte Carmelo – Fucamp
Representante: Adm. Cássio Raimundo Valdisser
Contatos: (34) 3842-5272 

Seccional de Uberaba
Representante: Adm. Bruno Ricardo Teixeira
Contato: (34) 3311-4032

Representação Uberaba – Facthus
Representante: Adm. Ana Maria da Silva Tomé
Contato: (34) 9972-4795

Representação Uberaba – Unipac
Representante: Adm. Evaldo José Espindula
Contatos: (34) 3326-5600 / (34) 9972-6815

Representação Uberaba – Uniube
Representante: Adm. Daniel Angotti Moisés
Contato: (34) 9995-4389

Seccional de Uberlândia
Representante: Adm. Marcos Eduardo Tanner 
Contato: (34) 3236-3230 

Representação Uberlândia – Unipac
Representante: Adm. Cláudio de A. Fernandes
Contatos: (34) 3219-7791 / (34) 9187-0474

REGIÃO  VALE DO MUCURI

Representação Teófilo Otoni
Representante: Adm. Ayesha Schwartez Souza
Contato: (33) 9965-0859

REGIÃO VALE DO RIO DOCE

Seccional de Coronel Fabriciano
Representante: Adm. Robésio Teixeira Gomes
Contato: (31) 3842-4882 

Seccional de Governador Valadares
Representante: Adm. Haroldo Alves Coelho
Contato: (33) 3221-3930 

Representação Guanhães – PUC Minas
Representante: Adm. João Carlos O. Caetano
Contatos: (38) 8832-2888 / (38) 3421-7900

Representação Mantena
Representante: Adm. Jussara Dias Ferreira
Contatos: (33)3241-2147 / (27) 98135-8915

REGIÃO DA ZONA DA MATA

Representação Cataguases, Leopoldina e Muriaé
Representante: Adm. Marco Antônio G. Monteiro
Contatos: (32) 3441-8495 / (32) 9962-7331

Seccional de Juiz de Fora
Contatos: (32) 3215-5812 / FAX: (32) 3215-5812

Representação Viçosa
Representante: Adm. Rômulo Larcher Filgueiras
Contatos: (31) 8687-2565 / (31) 3891-8991
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Verifique se o seu nome está no Colégio Eleitoral.
Informe-se no seu Conselho Regional.

Dia 15 de outubro de 2014 vote pelo site www.votaadministrador.org.br. 
Este ano as eleições serão novamente online, em todo território nacional.

Faça a sua atualização cadastral junto ao Conselho 
Regional do seu estado. Não deixe para a última hora.

Acesse o portal do CFA (www.cfa.org.br) e confira
o Calendário Eleitoral das Eleições 2014.

SISTEMA CFA/CRAs - 15 de OUTUBRO
ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS

Mais informações:
www.votaadministrador.org.br

ELEIÇÕES 2014

PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

COLÉGIO ELEITORAL

ATUALIZE SEU CADASTRO

FIQUE ATENTO AOS PRAZOS

C
D

I

Exerça sua cidadania profissional. Contribua com a sua profissão.

Mais informações:
www.votaadministrador.org.br

VOTE ONLINE
15 de OUTUBRO em todo BRASIL
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C
D

I

Exerça sua cidadania profissional. Contribua com a sua profissão.

Mais informações:
www.votaadministrador.org.br

VOTE ONLINE
15 de OUTUBRO em todo BRASIL
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EVEnTOS

Conselheiros visitam Muriaé e Luz

Administrador mineiro recebe 
certificação nacional

O vice-presidente de Relações Institucionais e Marke-
ting do CRA-MG, Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho, reali-
zou a palestra Escassez de profissionais no mercado? O que 
fazer para suprir a demanda. A apresentação foi no dia 19 
de maio, na Faminas. No evento, o conselheiro recebeu 
um certificado da reitoria e uma homenagem do corpo 
docente. A conselheira Adm. Célia Corrêa também mi-
nistrou a palestra Ética no exercício profissional, na cidade 
de Luz. O evento foi no dia 30 de maio, com participação 
de 113 alunos.

“Tenho prazer em apresentar a carteira profissional 
onde vou. Tenho orgulho por ser Administrador e por 
ter passado por essa casa (CRA-MG)”, ressaltou o Adm. 
Sérgio Campos

O programa de rádio do CRA-MG é transmitido  
de segunda a quinta-feira na rádio CBN, 106,1 FM,  
e traz dicas sobre a área da Administração.

Profissionais registrados e adimplentes no Conselho  
podem dar sugestões e participar do programa enviando 
textos de 12 linhas, em fonte Arial, número 12, para: 
jornalismo@cramg.org.br.

Já COnHECE O MInuTO  

DO ADMInISTRADOR?

Adm. Jehu ministrou palestra para 290 pessoas  
na Faminas

Os conselheiros do CRA-MG entregaram, em junho, a 
certificação profissional em Recursos Humanos do Siste-
ma CFA/CRAs ao diretor-presidente da Rhumo Consulto-
ria Empresarial e ex-conselheiro do CRA-MG, Adm. Sér-
gio Campos Pereira Ramos. O profissional foi o primeiro 
Administrador mineiro que participou do processo.

A Certificação Profissional por Experiência de Adminis-
tradores é uma forma de garantir a inserção de profissio-
nais cada vez mais capacitados e atualizados no merca-
do. Minas Gerais é o quinto estado com maior número 
de solicitações de certificação. Para saber como obtê-la, 
acesse www.certificacao.cfa.org.br.
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Entre os dias 9 e 11 de novembro, Belo Horizonte 
receberá o Encontro Nacional dos Cursos de Gradu-
ação em Administração (Enangrad) de 2014. Com 
correalização do CRA-MG, a 25ª edição do evento se 
consolida como um dos destaques no cenário edu-
cacional brasileiro. 

O encontro é considerado o maior do ensino de 
graduação na América Latina. No Enangrad, profes-
sores, pesquisadores, coordenadores de curso, dire-
tores e reitores têm a oportunidade de trocar expe-
riências e debater maneiras para melhorar o padrão 

de qualidade do ensino de Administração no Brasil.
Neste ano, o tema será Proposta Pedagógica e o 

Impacto sobre a Avaliação dos Cursos de Administração.  
A ideia é promover as reflexões e análises que per-
meiam o ensino, a pesquisa, a ação docente e as 
áreas profissionais da Administração.

O XXV Enangrad será no auditório do Dayrell Ho-
tel & Centro de Convenções, localizado na rua Espí-
rito Santo, nº 901, Centro. Outras informações estão 
no site www.enangrad.org.br.

Depois de uma extensa programação de pales-
tras pelo estado no primeiro semestre, a agenda 
do CRA-MG segue firme nos próximos meses. Em 
Belo Horizonte, o projeto Debates em Adminis-
tração está prestes a recomeçar, com a previsão 
de sete eventos que serão realizados até o fim do 
ano na Academia Mineira de Letras. 

A primeira palestra será no dia 26 de agosto, 
com o Adm. João Chequer, diretor operacional da 
rede de hotéis Tauá. 

EVEnTOS

XXV Enangrad terá 
parceria do CRA-MG

CRA-MG 
prepara agenda  
para o segundo 

semestre 

Adm. João Chequer abrirá o projeto  
Debates em Administração
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GESTÃO
MBA em Padrões e Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS/CPC)

MBA em Finanças Corporativas e Controladoria
MBA em Gerenciamento Estratégico de Projetos
MBA em Gestão Estratégica de Negócios
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas
MBA em Gestão Estratégica de Logística
MBA em Marketing Estratégico
MBA em Mercado de Capitais e Relações com Investidores

EAD – (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
MBA em Gerenciamento Estratégico de Projetos (EaD)
MBA em Gestão Estratégica da Qualidade (EaD)
MBA em Gestão Estratégica de Negócios (EaD)
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (EaD)
MBA em Gestão e Desenvolvimento Turístico (EaD) “novo”

Segundo o Ranking das Melhores 
Escolas de Negócios da América 
Latina 2014 - América Economia

MELHOR MBA de MINAS
Segundo
Escolas
Latina 2014 -

de MINAS

Parcerias internacionais:

TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MBA em Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis
MBA em Engenharia de Software e Governança de TI
MBA em Gerência de Telecomunicações e Redes de Computadores
MBA em Governança de Segurança da Informação
MBA em Qualidade e Teste de Software

CONHEÇA 
NOSSOS CURSOS

MATRÍCULAS   ABERTAS

Inscrições abertas também 
para Mestrados e Doutorado.

Módulo 
Internacional

no Brasil

Módulo 
Gestão de
Carreira

Acesso e
Integração

com o
Mestrado.

Módulo 
Internacional
no exterior.
(Opcional)

MBA 
Universidade

FUMEC.

*consulte condições do MBA em www.fumec.br

Descontos adicionais para ex-alunos da FUMEC

MAIS   INFORMAÇÕES
pos.fumec.br - (31) 3280-5000
Local: Rua Gonçalves Dias, 31
bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG.

* DIFERENCIAIS ÚNICOS

Condições especiais para 
os registrados adimplentes
no CRA-MG

GESTÃO
MBA em Padrões e Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS/CPC)
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MBA em Gerenciamento Estratégico de Projetos (EaD)
MBA em Gestão Estratégica da Qualidade (EaD)
MBA em Gestão Estratégica de Negócios (EaD)
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (EaD)
MBA em Gestão e Desenvolvimento Turístico (EaD) “novo”

Segundo o Ranking das Melhores 
Escolas de Negócios da América 
Latina 2014 - América Economia

MELHOR MBA de MINAS
Segundo
Escolas
Latina 2014 -

de MINAS

Parcerias internacionais:

TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MBA em Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis
MBA em Engenharia de Software e Governança de TI
MBA em Gerência de Telecomunicações e Redes de Computadores
MBA em Governança de Segurança da Informação
MBA em Qualidade e Teste de Software

CONHEÇA 
NOSSOS CURSOS

MATRÍCULAS   ABERTAS

Inscrições abertas também 
para Mestrados e Doutorado.

Módulo 
Internacional

no Brasil

Módulo 
Gestão de
Carreira

Acesso e
Integração

com o
Mestrado.

Módulo 
Internacional
no exterior.
(Opcional)

MBA 
Universidade

FUMEC.

*consulte condições do MBA em www.fumec.br

Descontos adicionais para ex-alunos da FUMEC

MAIS   INFORMAÇÕES
pos.fumec.br - (31) 3280-5000
Local: Rua Gonçalves Dias, 31
bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG.

* DIFERENCIAIS ÚNICOS

Condições especiais para 
os registrados adimplentes
no CRA-MG

EVEnTOS

CRA-MG percorre mais de 5 mil 
quilômetros com CMA

O Circuito Mineiro de Administração (CMA) contem-
plou 13 cidades do estado no primeiro semestre des-
te ano. Sempre acompanhada pelo veículo do projeto 
CRA-MG Itinerante, a iniciativa registrou mais partici-
pações significativas de profissionais e estudantes da 

área. Com as ações, o CRA-MG continua cumprindo o 
objetivo de compartilhar conhecimentos sobre a pro-
fissão de Administrador. Confira como foram os even-
tos em Minas Gerais.

Viçosa: 95 participantes Muriaé: 156 participantes Uberlândia: 147 participantes 

GESTÃO
MBA em Padrões e Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS/CPC)

MBA em Finanças Corporativas e Controladoria
MBA em Gerenciamento Estratégico de Projetos
MBA em Gestão Estratégica de Negócios
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Latina 2014 -
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TI – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MBA em Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis
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MBA em Governança de Segurança da Informação
MBA em Qualidade e Teste de Software

CONHEÇA 
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Gestão de
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Acesso e
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com o
Mestrado.

Módulo 
Internacional
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Universidade

FUMEC.

*consulte condições do MBA em www.fumec.br

Descontos adicionais para ex-alunos da FUMEC
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pos.fumec.br - (31) 3280-5000
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* DIFERENCIAIS ÚNICOS

Condições especiais para 
os registrados adimplentes
no CRA-MG
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GESTÃO
MBA em Padrões e Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS/CPC)

MBA em Finanças Corporativas e Controladoria
MBA em Gerenciamento Estratégico de Projetos
MBA em Gestão Estratégica de Negócios
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas
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EAD – (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
MBA em Gerenciamento Estratégico de Projetos (EaD)
MBA em Gestão Estratégica da Qualidade (EaD)
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MBA em Gestão Estratégica de Pessoas (EaD)
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Segundo o Ranking das Melhores 
Escolas de Negócios da América 
Latina 2014 - América Economia

MELHOR MBA de MINAS
Segundo
Escolas
Latina 2014 -

de MINAS

Parcerias internacionais:
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MBA em Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis
MBA em Engenharia de Software e Governança de TI
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NOSSOS CURSOS

MATRÍCULAS   ABERTAS

Inscrições abertas também 
para Mestrados e Doutorado.

Módulo 
Internacional

no Brasil

Módulo 
Gestão de
Carreira

Acesso e
Integração

com o
Mestrado.

Módulo 
Internacional
no exterior.
(Opcional)

MBA 
Universidade

FUMEC.

*consulte condições do MBA em www.fumec.br

Descontos adicionais para ex-alunos da FUMEC

MAIS   INFORMAÇÕES
pos.fumec.br - (31) 3280-5000
Local: Rua Gonçalves Dias, 31
bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG.

* DIFERENCIAIS ÚNICOS

Condições especiais para 
os registrados adimplentes
no CRA-MG

EVEnTOS

Caratinga: 276 participantes

Araxá: 90 participantes

Montes Claros: : 67 participantes

Unaí: 120 participantes

Sete Lagoas: 112 participantes

Januária: 92 participantes

Pará de Minas: 158 participantes

Pirapora: 85 participantes

Manhuaçu: 156 participantes

GESTÃO
MBA em Padrões e Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS/CPC)
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Gestão de
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com o
Mestrado.
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* DIFERENCIAIS ÚNICOS

Condições especiais para 
os registrados adimplentes
no CRA-MG

5/8 – Passos

6/8 – Alfenas

7/8 – Três Corações

13/8 – Itajubá

14/8 – Pouso Alegre

15/8 – Poços de Caldas

19/8 – São Lourenço

20/8 – Itanhandu

26/8 – Lavras 

27/8 – Barbacena

2/10 – Teófilo Otoni

3/10 - Nanuque

22/10 – Itaúna

23/10 – Divinópolis

30/10 – Leopoldina

31/10 – Cataguases

11/11 – Formiga

12/11 – Cláudio

19/11 – Coronel Fabriciano

20/11 –  Governador  
                    Valadares

25/11 – Arcos

26/11 – Bom Despacho

PRóXIMAS PALESTRAS DO CMA*

*Agenda sujeita a alterações.

João Pinheiro: 180 participantes

Mais de 1.700 estudantes e profissionais da área de 
Administração estiveram presentes nos projetos CMA e CRA-MG 

Itinerante, que contemplaram 13 cidades mineiras.”
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f IQuE  pOR  DEnTRO

Ações do CRA-MG junto  
a estudantes são ampliadas

De janeiro a julho deste ano, o CRA-MG participou de 
73 colações de grau. Foram entregues 434 carteiras e 
21 troféus de destaque, além de terem sido realizadas 
43 palestras institucionais em escolas de ensino supe-
rior de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

O Conselho também abriu as portas para as visitas téc-
nicas. Neste semestre, um diferencial da iniciativa foi a 
recepção de alunos de escolas técnicas atendidas pelo 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego (Pronatec), como a Escola Cesec Zenith Campos, 
de Monte Carmelo. A ampliação das visitas busca pro-
porcionar aos alunos mais conhecimento sobre a ciência 

A Administração  
para os acadêmicos

Nesta edição, o CRA-MG 
entrevistou Felipe Alves 
Martins, 24 anos, estudante 
do 8º período do curso de 
Administração da Faculda-
de Del Rey – Uniesp.

Por que você escolheu 
cursar Administração?

Inicialmente, escolhi  
o curso apenas por afini-
dade e pela área ser mui-

to ampla. Hoje, já no fim do curso, tenho mais motivos 
que poderiam justificar minha escolha. Adquiri uma 
visão sistêmica, tendo a possibilidade de agir estrate-
gicamente frente a variáveis, controláveis ou não, além 
de poder aplicar o conhecimento na minha vida.

Já fez ou está fazendo algum estágio na área?  
Como está sendo trabalhar com Administração?  

Sim, estou fazendo estágio na área. Assim, consigo 
colocar em prática, em pequenas ou grandes ações, o 
conhecimento adquirido na faculdade. No meu caso, 
passei por mais de uma área no estágio e, em todas, 
consegui aplicar o que aprendi em sala.

Quando pensa no futuro, qual é sua expectativa em 
relação ao mercado de trabalho na Administração?

Minha expectativa é de um mercado constante e forte 
para os Administradores que sabem inovar e que estão 
dispostos a encarar desafios. Afinal, sabemos que o mer-
cado muda a todo o momento, seja pela implantação de 
novas tecnologias, seja pela entrada de novos concorren-
tes, entre outros pontos. Essas frequentes mudanças fa-
zem com que as empresas se tornem muito competitivas. 
Diante disso, as companhias precisam ser cada vez mais 
sustentáveis e inovadoras para se consolidarem no merca-
do. Por isso, o papel do Administrador é fundamental, seja 
qual for a área em que ele atua.

Qual é a área de atuação que você deseja traba-
lhar? Por quê?

Quero me especializar em marketing. É a área que 
está relacionada com o que faço atualmente e a que 
mais me identifico. Acho fantástico traçar estratégias 
que satisfaçam as necessidades dos indivíduos, geran-
do uma retenção dos clientes, aumentando a produti-
vidade e promovendo a marca do produto ou serviço 
comercializado.

da Administração. Muitos estudantes já declararam inte-
resse em continuar sua formação na área. 

Adm. Larissa Lott realiza palestra para estudantes
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f IQuE  pOR  DEnTRO

Manuais reúnem orientações  
sobre perícia e auditoria

Fiscalização é intensificada em Minas

O Conselho Federal de Administração (CFA) lançou, no 
primeiro semestre, duas publicações para auxiliar a atu-
ação dos Conselhos Regionais de Administração. Apre-
sentados ao CFA em 2012 pelo CRA-MG, os projetos con-
taram com a contribuição do Grupo de Estudo Temático 
(GET) de Perícia, Auditoria, Mediação e Arbitragem do 
Regional mineiro. 

Um dos veículos é o Manual de Perícia do Administra-
dor, com orientações para profissionais que atuam na 

Até o mês de maio, o CRA-MG realizou 158 visitas a em-
presas mineiras para verificar se os cargos das áreas da 
Administração estão sendo ocupados por profissionais 
registrados. A equipe de fiscalização do Conselho esteve 
em empresas e conversou com profissionais das cidades 
de Montes Claros, Januária, Pirapora, Sete Lagoas, Pará 

área judicial ou extrajudicialmente. Outra publicação é o 
Manual de Auditoria do Administrador, que reúne regras 
e procedimentos para o auditor, facilitando os trabalhos 
da área. Entre as técnicas abordadas, estão o exame, a 
vistoria, a investigação, o arbitramento e a avaliação dos 
casos analisados.

Os manuais estão disponíveis no site www.cfa.org.br, 
no link Publicações, do menu Serviços.

de Minas, Carangola, Manhumirim, Manhuaçu, Caratin-
ga, Santa Rita de Minas, Governador Valadares, Cambuí, 
Itapeva, Camanducaia, Extrema, Belo Horizonte e Região 
Metropolitana, Barão de Cocais, Pouso Alegre, Poços de 
Caldas, Juiz de Fora, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timó-
teo e Uberlândia.

Grupos de Estudo 
Temáticos (GET)

Os interessados em participar dos Grupos de Estudo Temáticos de 
Gestão Pública e de Jovens Administradores já podem se inscrever. 
Basta entrar em contato com o CRA-MG pelo e-mail formacao@
cramg.org.br ou pelo telefone (31) 3274-6268.
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pAL AVRA  DO  ADMIn ISTRADOR

O conferencista Adm. Eduardo Tevah, um dos mais acla-
mados do país, será o palestrante convidado pelo CRA-MG 
para participar da programação do Dia do Administrador, 
comemorado em 9 de setembro. Formado em Adminis-
tração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Te-
vah é diretor-presidente da D&E Consultores, que presta 
consultoria para grandes empresas do Brasil. Com mais de 
30 anos de experiência na área de vendas, ele aborda em 
suas palestras estratégias para melhorar o relacionamento 
com os clientes e motivar as pessoas. Para Tevah, o desa-
fio do Administrador atualmente é liderar e estimular os 
colaboradores. 

Confira a entrevista exclusiva do jor-
nal ADM Notícias. 

O que o mercado exige e deseja de 
um Administrador atualmente?  

Vivemos, com certeza, um dos 
tempos mais complexos na gestão 
das empresas. E isso está ligado a três grandes fatores: o 
primeiro é a enorme dificuldade que a maioria das orga-
nizações está tendo para encontrar pessoas que sejam 
comprometidas com seus valores; o segundo é o ciclo de 
concorrência incrível em todos os ramos; e o terceiro é a 
questão de tornar as empresas rentáveis, pois muitas con-
tinuam acreditando que o desafio é vender mais, quando, 
na verdade, o que se busca é obter lucro. Acredito que o 
Administrador precisa se capacitar para estar focado nes-
ses três grandes fatores. Isso requer uma visão mais ampla 
dos processos, pois não queremos mais generalistas nem 
especialistas, mas, sim, multiespecialistas.  

O senhor costuma citar uma pesquisa do Instituto Gallup, 
que aponta o fato de aproximadamente 79% dos brasilei-
ros não darem seu melhor no trabalho. Como o Adminis-
trador pode ajudar a mudar esse quadro?  

A ideia começa de um ponto de vista que muitos ain-
da não conseguiram entender: seu sucesso depende 
dos outros. Uma empresa não é apenas o talento de 
um Administrador. Vi muitas organizações quebrarem 
não porque o gestor não tinha competência técnica, 
mas porque faltava a ele a competência humana e a 
capacidade de compreender que seu desafio é estar 
mais próximo das pessoas.

Quais são os principais defeitos e qualidades de um 
líder em uma empresa? O que é preciso para ser um 
grande líder?  

Acredito que a principal qualidade de um líder é co-
mandar pelo exemplo. Falar menos, fazer menos discur-
sos e ir à frente, guiando e enfrentando os obstáculos. 
Acredito muito nesse líder que diz mais “vamos” do que 
“vão”, e que está mais presente no contato com clientes, 
fornecedores e equipe de trabalho, se desgrudando um 
pouco do computador. Acho que o principal defeito da 
grande maioria das pessoas é que, quando em posição 
de comando, elas criticam muito e elogiam pouco. Com 
isso, constroem uma equipe com baixa autoestima, pois 
seu foco é o erro e não o acerto.

Nas empresas, qual é a importância 
de incentivar a liderança entre os 
funcionários? 

O verdadeiro líder não forma se-
guidores. O verdadeiro líder forma 
outros líderes. Com isso, ele tem 
pessoas a seu lado cada vez mais 

capacitadas e trabalhando com excelência. Acres-
cente a isso outro aspecto importante: quando você 
forma líderes em sua empresa, está se aproximando 
de ter um grande componente para a empresa cres-
cer, abrir novas unidades e entrar em novos mercados, 
com gente pronta para assumir posições de destaque. 
É muito mais fácil liderar quando você já conhece a 
cultura da empresa. Lembrando que formar novos lí-
deres também significa reforçar uma mensagem inter-
na poderosa: “faça seu melhor porque aqui tem lugar 
para crescer”.

O desafio de estar próximo das pessoas

Adm. Eduardo Tevah fará palestra aos 
profissionais registrados no Dia do Administrador

O verdadeiro líder não forma 
seguidores. O verdadeiro líder 

forma outros líderes.”
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“Você não tem o direito de sair da presença de uma 
pessoa sem fazê-la melhor e mais feliz”. A frase de Ma-
dre Tereza de Calcutá é sempre utilizada pelo senhor. 
O que a citação significa para você e o que podemos 
aprender com ela?

Essa não é uma simples frase. É um estilo de vida 
inspirado nessa mulher extraordinária, que nos deu 
grandes lições de liderança e de amor ao próximo. 
Vamos falar do ponto de vista do Administrador? 
Deixar melhor significa mostrar um caminho, corri-
gir o rumo de um membro da equipe que está agin-
do de forma incorreta e saber criticar com respeito 
e foco na mudança. Deixar melhor significa, ainda, 
capacitar as pessoas e fazer com que a empresa seja 
um lugar onde todos se desenvolvem. Deixar mais 
feliz significa retomarmos a ideia de que precisamos 
tirar do ambiente de trabalho a tensão que temos 
colocado. Cada vez mais pessoas pedem demissão 
de chefes que vivem criticando. 

Quais são os potenciais e riscos da internet para as em-
presas? Como essa ferramenta pode contribuir para a 
atuação do Administrador?

O aumento do fluxo de negócios via internet cres-
ce de forma impactante, obrigando as empresas 
a serem mais ágeis, terem custos mais reduzidos 
para poder concorrer, muitas vezes, com empresas 
virtuais, e a valorizarem mais o design e os proces-
sos de logística. A internet já mudou o mundo e vai 
mudar muito mais. Acho que ainda são poucos os 
Administradores que usam a internet como fonte 
de aprendizado. Só para exemplificar, usar o You 
Tube para assistir palestras de Jack Welch ou Mário 
Sérgio Cortella é uma grande fonte de inspiração 
para nosso trabalho.

Quem busca o melhor está sempre evoluindo. 

ietec.com.br – cursos@ietec.com.br -

(31) 3116-1000 – (31) 3223-6251

Rua Tomé de Souza, 1.065, Savassi – Belo Horizonte.

  

Inscrições 
Abertas.

Ensina quem sabe fazer.®

• Gestão de Projetos
• Gestão de Processos
• Engenharia de Planejamento
• Gestão de Projetos em Construção e Montagem
• Engenharia de Produção Enxuta
• Administração de Compras
• Engenharia Logística

• Engenharia de Processos Industriais
• Engenharia de Suprimentos
• Engenharia de Vendas

• Engenharia de Custos e Orçamento

• Gestão da Inovação

• Engenharia Ambiental Integrada

• Gestão de Negócios

• Administração de Projetos

Pós graduação aperfeiçoamento, MBA ESPECIALIZAÇÃO E MBA EXECUTIVo ietec.

MBA Executivo – 1 semestre (540 horas) 

MBA Especialização – 1 semestre (360 horas)

Pós-Graduação Aperfeiçoamento – 1 semestre (180 horas) 

•  Estrutura modular e fl exível: você faz mais em menos tempo.
•  Primeira instituição de Minas Gerais certifi cada internacionalmente pelo PMI – Project Management Institute.

• Gestão e Tecnologia da Informação
• Engenharia de Software
• Análise de Negócios e da Informação
• Gestão de Inteligência de Negócios (BI)

Desconto especial para profissionais 
registrados adimplentes no CRA -  MG.
*Exclusivo para aperfeiçoamento

Recomendado pelaMESTRADO IETEC - Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas
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Apresenta:

Alberto Guerreiro Ramos evidenciou o contraditório, a dimensão social, 
a dualidade, a experiência do signi�cado, os limitadores de sobrevivência 
que nos condiciona, mas que nos revela transformadores socialmente 
existentes da sociedade.

Mais informações no site do Conselho Federal de Administração

www.cfa.org.br

Prêmio

de Gestão Pública
Faça parte desta história

Guerreiro Ramos
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