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Caros colegas, Administradores e Tecnólogos

A data de 9 de setem-
bro de 2014 foi come-
morada com um sabor 
especial de vitória. O dia 
foi de significado pleno 
para nós, Administrado-
res e Tecnólogos, que 
ganhamos neste ano a 
sanção da Lei nº 12.967, 
instituindo oficialmente 
o 9 de setembro como o 

Dia Nacional do Administrador. 
Essa conquista foi conseguida com muita persistência e 

luta do Sistema CFA/CRAs e de ór-
gãos defensores da classe, como os 
sindicatos e outros. Certamente, a 
nova lei dará mais relevância à ges-
tão profissional e à valorização da 
categoria. 

Nós, do CRA-MG, comemoramos 
a data em grande estilo, realizan-
do o Dia do Administrador com os 
temas A Importância da Gestão na 
Administração Pública e A Arte de Fazer as Pessoas Experi-
mentarem o seu Máximo. Reunimos centenas de Admi-
nistradores e Tecnólogos em determinada área da Admi-
nistração, lotando o auditório da bela Academia Mineira 
de Letras.

Realmente, só temos a agradecer e a festejar. Agrade-
cer a cada um de vocês por trilharem esse caminho co-
nosco. E parabenizá-los por mais um aniversário da nos-
sa querida profissão de Administrador. São 49 anos!  

Não podemos deixar de registrar que a Administração 
é a ciência que atua em prol do desenvolvimento da 
sociedade e das organizações. Cada vez mais, esse co-
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nhecimento na área adquire importância na formação 
de profissionais capazes de estruturar e impulsionar o 
funcionamento dos mais diversos setores das empresas. 

Hoje, é essencial que haja profissionais com compe-
tência para administrar, observar, questionar, interpretar, 
liderar e tomar decisões. E o empreendedorismo, a dedi-
cação, a comunicação, a ousadia e a percepção somam-
-se às qualidades dos profissionais de Administração, im-
prescindíveis para o sucesso das organizações. 

Com a união da categoria, somos capazes de con-
quistar nosso espaço e direitos. Portanto, que vivamos 
intensamente nossa profissão, acreditando em nos-
so potencial e na capacidade de liderarmos pessoas, 

transformando produtos e ser-
viços em bens de excelência. E 
que lembremos sempre de que 
nada – absolutamente nada – 
se constrói sozinho, senão com 
espírito coletivo e em sinergia 
com o próximo.

Embora tenhamos tido muitas 
conquistas desde a Regulamen-
tação da Profissão, em 1965, 

outros desafios nos esperam. É necessário fortalecer a 
conexão entre os meios, destacando o acadêmico e o 
empresarial, e ajustando o que se pesquisa e o que o 
mercado demanda. Essa é uma estratégia para aprovei-
tar a capacidade de inovar e de empreender da nossa 
classe profissional.   

Parabéns profissionais de Administração pelos 49 
anos de regulamentação!  

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

        Precisamos nos lembrar de que 
nada – absolutamente nada – se 

constrói sozinho, senão com espírito 
coletivo e em sinergia com o próximo.”
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F IQuE  POR  DENTRO

 Formação de consultores  
é tema de curso no CRA-MG

Quando as empresas devem contratar uma consulto-
ria? Qual é a importância desse serviço? Como o con-
sultor contribui para o desenvolvimento de uma orga-
nização? Essas e outras perguntas foram esclarecidas no 
curso de Formação Inicial de Consultores (Focon), reali-
zado pelo CRA-MG nos meses de agosto e setembro.

Voltado exclusivamente para as empresas e os pro-
fissionais registrados e adimplentes no Conselho, o 
curso foi desenvolvido em seis módulos. Especialistas 
renomados em consultoria ministraram os módulos 
e contaram suas experiências de mercado e atuações 
em grandes instituições. 

Além de organizar o conhecimento acadêmico e pro-
fissional dos participantes, o Focon abordou pontos es-
senciais para a formação de um consultor. “Diagnóstico, 
percepção, público-alvo, métodos e desafios enfrenta-

CRA-MG presente nas colações  
de grau simboliza parceria com IES

As instituições de ensino superior em Minas Gerais for-
maram novas turmas de Administradores e Tecnólogos em 
determinada área da Administração. Foram mais de 176 re-
gistros profissionais emitidos pelo CRA-MG. 

dos pelos profissionais da área são assuntos de extrema 
relevância para quem pretende trilhar esse caminho”, 
afirmou o gerente de logística Valmer Hygino, que pre-
tende especializar-se em consultoria.

O curso foi gratuito e os interessados podem acessar  
o material utilizado pelos instrutores no endereço  
www.slideshare.net/CRAMG.

Formandos da Associação Internacional de Educação 
Continuada (Aiec)

Unipac Araguari 
UNA – Campus Barro Preto
Unipac Ipatinga 
UNA – Campus Barreiro
Unipac Contagem 
UNA – Campus Linha Verde
FAI – Unipac Itabirito 
UNA – Campus Contagem
Unopar – Itabira 
UNA – Campus Aimorés
UFMG 
UNA – Campus Raja
PUC Minas – São Gabriel 
Faculdade Del Rey
PUC Minas – Contagem 

Aiec
UniBH – Campus Estoril
UniBH – Campus Diamantina
Faculdade Anhanguera  – 
Unidade 1
Faculdade Anhanguera – 
Unidade 2
Newton Paiva 
Fajanssen
Faculdades Milton Campos
Unilavras
Faculdade Batista 
FASF Unisa
Faculdade Senac Unidade 
Contagem 

Confira os destaques:

Alunos do curso de consultores mostram  
seus certificados após a conclusão
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Em debate, o segredo  
de emocionar o cliente

Palestra orienta Administradores  
que querem atuar em Quebec

Sorrir, conversar e, acima de tudo, escutar. O que, à 
primeira vista, parecem simples regras de convivência 
é um dos maiores segredos da Rede Tauá de Hotéis na 
conquista de seus clientes. Essa foi uma das lições do 
Adm. João Chequer, diretor operacional da empresa, 
aos participantes da edição de agosto do projeto Deba-
tes em Administração.

Em uma apresentação envolvente, o profissional 
mostrou que, mais do que encantar um cliente, o suces-
so de uma organização está em emocioná-lo. O diretor 
ressaltou que a cultura da rede de hotéis baseia-se na 
proximidade com o público. Segundo ele, desde o trei-
namento técnico, os funcionários – chamados interna-
mente de emocionadores – aprendem como atender 
com alegria e entusiasmo. “Acreditamos que devemos 
atender às pessoas com o coração e com amor”, explica.

Promovido pelo CRA-MG, o Debates em Administra-
ção é uma boa oportunidade de compartilhamento de 
informações. “Essa troca de experiência sobre o que 
deu certo ou errado é muito importante”, diz o diretor. 
A Adm. Viviane das Mercês Amorim, que representou 
a presidente Adm. Sônia Ferreira Ferraz no evento, 
completa: “Quando a gente pode interagir com profis-
sionais que trazem o que acontece no mercado, é uma 
experiência muito rica”.

Em outubro, o projeto contou com a participação do 
Adm. Salvador Ohana, reitor da Faculdade de Tecnologia 
e Comércio da CDL/BH. A palestra do profissional teve 
como tema a Excelência no Varejo. 

O Adm. João Chequer durante o projeto  
Debates em Administração 

O governo do Quebec, em parceria com o CRA-
-MG, trouxe para Belo Horizonte a palestra Oportu-
nidades para Administradores no Quebec. Realizada 
no Auditório da Associação Comercial e Empresa-
rial de Minas (ACMinas), no dia 19 de setembro, a 
apresentação oficial foi uma das ações de divulga-
ção do Programa de Imigração para o Canadá.

Na palestra, foram abordados assuntos 
como a tramitação da imigração, a busca por 
emprego, a sociedade quebequense e o pro-
cesso de integração. Fique atento às próximas 
oportunidades da parceria com o CRA-MG 
pelo site www.cramg.org.br.  
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Premiação nacional tem destaques mineiros

Edital para cursos de capacitação é concluído

Categoria Contribuição Profissional 

O Conselho Federal de Administração apresen-
tou os vencedores do Prêmio Honra ao Mérito em 

O CRA-MG está planejando os próximos trei-
namentos nas áreas de Gestão e Recursos Hu-
manos. O Conselho já publicou o edital de se-
leção para a contratação da empresa que será 
responsável pelos cursos de capacitação. 

Os cursos são destinados aos colaborado-
res do CRA-MG e têm o propósito de aprimo-
rar as habilidades comportamentais e metodo-
lógicas das atividades executadas no dia a dia 

Subcategoria Administrador 

Administração 2014. Dos profissionais contempla-
dos, três são mineiros. Confira a lista completa: 

F IQuE  POR  DENTRO

Sérgio Campos Pereira Ramos (MG)   
Diretor-presidente da Rhumo  
Consultoria Empresarial.

Subcategoria Jovem Administrador 

Arapuan Medeiros da Motta Netto (RJ)   
Reitor do Unisuam e vice-presidente do Conselho  
de Educação, na Associação Comercial  
do Rio de Janeiro (ACRJ).

Categoria Contribuição Honorífica 

Marcio Lacerda (MG)   
Prefeito de Belo Horizonte.

Categoria Contribuição Benemérita 

Wallace Greick Simões Soares (MG)   
Proprietário da Emive e prestador  
de serviços em diversificados setores,  
como o automobilístico.

Categoria Homenagem Post-Mortem
 
Agnello Alves Portugal (DF)   
Ex-presidente do CRA-DF e ex-membro do CFA. 
Foi professor no curso de Administração da UNB 
e da Upis.

José Arthur Horn (RS)   
Ex-conselheiro federal e ex-vice-presidente  
do CRA-RS. Foi professor do curso de Administração 
da Fehosul e da IACHS.

da entidade, para melhor atender à categoria.  
Os temas abordados serão: Formação de Prego-
eiros; Redação Empresarial; Relacionamento In-
terpessoal; Atendimento e Negociação – Comu-
nicação Assertiva; Liderança, Gestão de Pessoas, 
Trabalho e Produtividade em Equipe; Informática 
– Pacote Office e Rede Sociais; Realização de Even-
tos Empresariais; Marketing Pessoal e Etiqueta;  
e Cultura e Gestão da Empresa.
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EVENTOS

CMA movimenta mais 11 cidades
No segundo semestre deste ano, o projeto Circuito Mi-

neiro de Administração (CMA), promovido pelo CRA-MG, 
já passou por 11 cidades do estado. Ao todo, a equipe 
do Conselho percorreu 3.438 km, trocando experiências, 
divulgando conhecimento e fomentando a profissão de 
Administrador no interior. 

Foram 2.226 participantes atendidos nas visitas realiza-
das em Passos, Alfenas, Três Corações, Itajubá, Pouso Ale-
gre, Poços de Caldas, Itanhandu, São Lourenço, Lavras, 
Barbacena e São João del-Rei.

Itanhandu recebeu o evento pela primeira vez 

Em Pouso Alegre, duas apresentações  
reuniram 420 pessoas

Três Corações foi mais uma cidade atendida pelo CRA-MG

São João del-Rei contou com 256 participantes

Apresentação cultural abriu o CMA em Passos

Em São Lourenço, foram 181 presentes
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EVENTOS

Dia de celebrar a arte de administrar
Na comemoração dos 49 anos da profissão de Admi-

nistrador, realizada no dia 9 de setembro, o CRA-MG reu-
niu profissionais registrados e diversas autoridades para 
um grande encontro na Academia Mineira de Letras. 
Mais do que fortalecer e integrar a classe, o momento 
foi uma oportunidade de compartilhar experiências e 
conhecer os novos rumos da profissão.

“O dia de hoje tem para nós um caráter muito especial: 
significa a celebração do êxito de um compromisso. Do 
compromisso com uma causa e uma missão, com valo-
res que dão sentido a nossa vida”, ressaltou a presidente 
do CRA-MG, a Adm. Sônia Ferreira Ferraz, no discurso de 
abertura do evento.

À frente do Conselho desde o mês de março, a Adm. 
Sônia comparou o momento atual da presidência da 
entidade ao ajuste das velas de uma embarcação, “re-
orientando estratégias, replanejando ações, buscando 
novas relações e repensando continuamente a gestão”. 
A solenidade do Dia do Administrador foi um passo im-
portante para a consolidação do compromisso assumi-
do pelo Conselho com o futuro e a sustentabilidade. 

Palestrante premiado

A noite dedicada ao Administrador, em Minas, con-
tou com a participação do prefeito de Belo Horizonte, o 
Adm. Marcio Lacerda, eleito o melhor prefeito do Brasil 
por três vezes consecutivas pelos institutos Datafolha e 
Ibope. Durante o evento, ele recebeu o Prêmio Honra ao 
Mérito em Administração, do CFA, na categoria Contri-
buição Honorífica, e realizou a palestra A Importância da 
Gestão na Administração Pública.

Enquanto apresentava o Plano Estratégico 2030 da 
capital mineira, o prefeito citou três pontos que consi-
dera fundamentais para uma gestão de longo prazo: ter 
planejamento, trabalhar com pessoas e firmar parcerias. 
Ele também exaltou o papel do profissional da área: “O 
Administrador tem que ser um agente de mudanças. E 
o que a gente faz não tem a ver apenas com formação, 
mas também com experiência de vida”.

Administrador ao máximo

O outro palestrante do dia foi o diretor-presidente da 
D&E Consultores, o Adm. Eduardo Tevah. O gaúcho, que 
atende empresas como a Gerdau, a Visa, a Unimed e o 
Banco do Brasil, é um dos mais requisitados conferen-
cistas do país. Na celebração, sua palestra A Arte de Fazer 
as Pessoas Experimentarem seu Máximo foi ovacionada 
pelos profissionais registrados.

O consultor destacou o que é essencial na gestão de 
pessoas de uma empresa e falou sobre a importância 
dos líderes de hoje capacitarem, motivarem e avaliarem 
suas equipes. “O Administrador com visão tem que ser 
um otimista”, disse. 

Público participativo

Um dos profissionais registrados que esteve pre-
sente no evento foi o Adm. Antônio Maurício Fonse-
ca. Segundo ele, a atuação do Administrador precisa 
desse tipo de reflexão para se valorizar a cada dia. 

O Prêmio Honra ao Mérito foi entregue pela 
Adm. Sônia Ferraz ao Adm. Marcio Lacerda

O Adm. Eduardo Tevah falou sobre a gestão  
de pessoas nas empresas
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RuMO AOS 50 ANOS
Em 2015, o Sistema CFA/CRAs comemorará os 

50 anos da regulamentação da profissão com 
uma programação intensa. Os preparativos no 
CRA-MG já começaram. Uma das ações previstas 
é a parceria com a Associação das Caminhantes 
da Estrada Real (Acer) para o plantio de 50 árvores 
– que correspondem aos 50 anos da profissão – 
em algumas cidades mineiras onde há represen-
tações do Conselho. Além dessa ação, o CRA-MG 
realizará a corrida da Administração, em atenção 
à saúde e ao bem-estar de seus profissionais e da 
sociedade. Fique atento à programação no site 
www.cramg.org.br.

As integrantes da Acer e o vice-presidente  
do CRA-MG, o Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho, 
planejam ações para 2015

A Adm. Sônia Ferraz, presidente do CRA-MG, 
conduziu a solenidade

 A celebração do Dia do Administrador foi um momento especial  
de reunião dos profissionais registrados

“Esse evento é um marco. Vimos que o Administrador 
tem tudo para ser um agente transformador.” 

A Adm. Lúcia Margaret de Paula completou: “Quan-
do nos formamos na profissão e conseguimos colo-
car em prática tudo o que aprendemos, nos forta-
lecemos”. Para o Adm. Carlos Antônio Menezes de 
Oliveira, a profissão ainda pode crescer muito no 
país. “Achei interessante saber que o Brasil é um país 
empreendedor, mas as novas empresas só terão lon-
gevidade com nossos conhecimentos.” 



10 ADM NOTÍCIAS - INFORMATIVO BIMESTRAL DO CRA-MG

CONHEÇ A  O  CRA-MGPAL AVRA  DO  ADMIN ISTRADOR

O empresário e Administrador Wallace Greick acredita 
que todo profissional precisa ser especialista na área em 
que deseja atuar. Segundo ele, esse é um dos grandes pas-
sos para o sucesso. Foi seguindo essa ideologia que, ainda 
estudante do Instituto Champagnat de Estudos Superio-
res (Ices), ele criou a Emive – líder brasileira no segmento 
de sistemas, soluções e projetos para segurança patrimo-
nial. Hoje, a empresa conta com cerca de 1.500 funcioná-
rios e tem atuação em quase todo o território nacional.

Em novembro, o Adm. Wallace Greick participará de 
uma palestra no CRA-MG para contar a história da Emive 
e compartilhar sua atuação em setores diversos, como 
os mercados imobiliário e automobilístico. O empresário 
concedeu uma entrevista ao ADM Notícias em que apre-
sentou sua visão sobre a prática da Administração nos 
dias de hoje. Confira.    

O que um Administrador precisa fazer para se conso-
lidar num mercado de trabalho tão competitivo?   

Quando contratamos um Administrador para tomar 
conta da empresa ou fazer um estudo da organização, 
precisamos procurar um profissional que tenha foco na 
especialidade que desejamos. Acredito que o conheci-
mento do Administrador deveria ser pré-requisito para 
toda e qualquer atividade, pois ele tem uma visão geral 
de todos os setores da empresa, mas é fundamental que o 
profissional tenha sua especialidade, tanto na área finan-
ceira, quanto na administrativa ou operacional. Isso é o 
que vai torná-lo um profissional raro. Como se costuma di-
zer, estamos em uma década na qual, quem faz o comum, 
recebe um salário comum, e quem faz o raro, recebe um 
salário diferenciado. E aqueles que querem ser realmente 
raros têm que fazer o que nem todos querem fazer.  

Quais são as principais características de um empre-
endedor? 

Ele tem que estar disposto, primeiramente, a supor-
tar desaforos. Costumo dizer uma frase que até poderia 
ser interpretada de forma diferente, mas não deveria 
ser: “Somos do tamanho do desaforo que suportamos”. 
Quando falo em desaforo, estou dizendo que temos 
que suportar algumas situações que outros não tole-
rariam. O empreendedor é aquele que tem que aguen-
tar.  Se ele não suportar, não empreendeu. Não conhe-
ço nenhum empreendedor que não precisou suportar 
horas a mais de trabalho, ficou sem almoçar, deixou de 
estar com a família ou de ter lazer.

O Brasil tem ensinado ao mundo sobre empreende-
dorismo?   

O Brasil talvez seja o país que mais produz mão de 
obra empreendedora. Em nossa nação, a adversidade é 
presente, mas conseguimos invertê-la. Esse é um país de 
oportunidades, o que proporciona conquistas e inúme-
ras chances. O problema é que nós viemos de uma cul-
tura de exploração. Se você faz uma comparação entre 
o Brasil e os Estados Unidos, que foram colonizados em 
um período muito próximo, vê a importância da cultura 

O empreendedor que reconhece a 
importância do Administrador especialista

O Adm. Wallace Greick, da Emive,  
foi um dos mineiros premiados pelo CFA
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PRESENCIAL
PÓS-GRADUAÇÃO

REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO.

Em Belo Horizonte

31 3421-2499
bh@ibpex.com.br

que os ingleses implantaram lá. Os portugueses vieram 
aqui e levaram nosso ouro, enquanto os colonizadores 
norte-americanos geraram riquezas. Obviamente, isso 
não significa que não podemos mudar. 

Quais são os desafios de se atuar em diferentes seg-
mentos da Administração, como o automobilístico e o 
de segurança? 

Aprendi que não somos bons em tudo, por isso 
a importância de nos especializarmos naquilo que 
nos propusemos a fazer. Em meus empreendimen-
tos que foram sucesso, tive mais uma ação indireta 
do que direta, porque consegui sócios extrema-
mente competentes e que entendiam do ramo para 
tratar dos assuntos. 

Você acredita que incentivar a liderança entre os fun-
cionários é uma boa maneira para desenvolver o em-
preendedorismo? 

Nós temos uma atividade na Emive que é muito 
forte, na qual eu, a diretoria e aqueles que estão en-
gajados conosco temos a consciência plena de que 
queremos ser menos para que tenhamos mais pes-
soas que sejam mais. O estímulo é constante. Dese-
jamos, cada vez mais, que eles atuem para descobrir 
a capacidade que têm. Às vezes, os profissionais são 
coibidos por sentimentos alheios do colega, que 
tem medo de ter um concorrente que possa tomar 
aquela área. Mas, aqui não. A Emive é uma empresa 
de meritocracia, na qual aqueles que fazem diferen-
ça são diferentes para nós.

Como o senhor recebeu o prêmio Honra ao Mérito do 
CFA, na categoria Contribuição Benemérita? 

Me sinto muito honrado em receber esse prê-
mio, que é voltado para os trabalhos sociais que 
fazemos. Qualquer profissional, seja o empreen-
dedor, seja o empregador ou o funcionário, deve 
ter sempre uma atividade social, que é uma contri-
buição dada por ele após ganhar conhecimento e 
conquistar seus objetivos. Ele deve fazer isso para, 
cada vez mais, estimular a abertura de um novo 
ciclo em sua vida. Então, percebemos como era 
importante apoiarmos atividades sociais da área 
da educação. Você só consegue mudar o mundo, 
mudando a base. E mudar a base é mudar a educa-
ção daqueles que estão chegando.  Com certeza, 

daqui a alguns anos, vamos transformar o planeta 
em que vivemos. Apoiamos 18 projetos, e o grande 
foco é a educação. Gosto de citar o projeto Cida-
de dos Meninos São Vicente de Paula, em Ribeirão 
das Neves, que abrange várias atividades dentro 
da instituição, como a formação de jovens para o 
mercado de trabalho. 

Você só consegue mudar o mundo, 
mudando a base. E mudar a base é mudar 
a educação daqueles que estão chegando. 
Com certeza, daqui a alguns anos, vamos 
transformar o planeta em que vivemos.”
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ELE IÇõES 

As eleições do Sistema  
CFA/CRAs estão próximas

No dia 15 de outubro, os profissionais registrados no 
CRA-MG elegerão os novos membros que estarão à fren-
te da entidade de janeiro de 2015 a dezembro de 2018. 
Neste ano, o CRA-MG renovará 2/3 de seus conselheiros, 
sendo seis efetivos e seis suplentes, além do conselheiro 
federal e de seu suplente. 

Os profissionais registrados poderão votar pelo site 
www.votaadministrador.org.br. Para isso, todos rece-
berão do CFA uma senha individual, que será enviada 
para o e-mail cadastrado no Regional. Quem não tem 
endereço eletrônico receberá a senha pelo correio ou, 
em último caso, via SMS.  Conheça os candidatos!

Adm. Raul  
Alberto Marinuzzi  

Adm. Afonso Victor 
Vianna de Andrade

Adm. Aloysio 
Sebastião de Aguiar 

Adm. Luciano 
Fernandes Novaes 

Adm. Gilmar  
Camargo de Almeida 

Adm. Antônio 
Eustáquio Barbosa 

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Efetivo:

Suplente:  
Adm. Joubert Roberto 

Ferreira Fidelis 

Suplente:  
Adm. Dante Grassi 

Pinto Ferreira 

Suplente:  
Adm. Clever Soares 

David Amorim 

Suplente:  
Adm. Cláudia  

Aparecida Machado 

Suplente:  
Adm. Marcos  

Eduardo Tanner

Suplente:  
Adm. Gilson Elesbão  

de Siqueira 

CONSELHEIROS DO CRA-MG 
CHAPA 1

Adm. Sônia  
Ferreira Ferraz 

Efetivo:

Suplente:  
Adm. Rosendo  

Magela Reis 

CONSELHEIROS FEDERAIS
CHAPA 1
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