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“O homem não é nada além daquilo  
que a educação faz dele”
Inspirada no pensa-

mento do filósofo Im-
manuel Kant, de que “o 
homem não é nada além 
daquilo que a educação 
faz dele” e na realização 
do XXV Encontro Nacio-
nal dos Cursos de Gradu-
ação em Administração 
(ENANGrAd), proponho 
a seguinte reflexão: como 

está a qualidade do ensino da Administração no Brasil? 
Como está o processo de avaliação dos cursos de gradu-
ação na área? Estamos ganhan-
do ou perdendo espaço no mer-
cado? Não tenho dúvidas de que 
precisamos melhorar. 

No XXV ENANGrAd, realiza-
do no início de novembro, ficou 
claro que é grande nossa pre-
ocupação com a educação, especificamente no debate 
que teve como tema O Enade e as implicações nos cursos 
de Administração. dessa discussão, surgiram propostas 
que serão efetivadas, como a elaboração do documen-
to que unifica os procedimentos de avaliação nos cursos 
de Administração. Inclusive, foi sugerida a criação de um 
glossário que explique com detalhes os termos desse ins-
trumento, garantindo, assim, melhor qualidade e atendi-
mento às demandas acadêmicas e mercadológicas. 

A parceria entre o Sistema CFA/CrAs, a ANGrAd e o 
INEp/MEC, sem dúvida, foi de extrema importância e va-
lia para se buscar um caminho novo e mais condizente 
com as necessidades da academia e do mercado. Não 
posso deixar de mencionar o sucesso das seis oficinas 
pedagógicas, que abordaram temas sobre a construção 
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de laboratórios de gestão; as incubadoras de empresas; 
a empresa júnior e a prática de gestão; o proies e o Fies; 
as demandas administrativas e judiciais; os desafios de 
projetos integradores; o redesenho do plano de ensino; 
e a nova perspectiva do plano de estágio e da iniciação 
científica.  

A expressiva participação de trabalhos de graduandos 
e recém-formados também nos surpreendeu e alegrou, 
pois confirmou que a vontade pela pesquisa está sendo 
cultivada. registro aqui a mensagem que pronunciei no 
fechamento do encontro: “O CrA-MG estará sempre dis-
posto a apoiar eventos da magnitude do ENANGrAd, na 
busca contínua pela qualidade do ensino da Administra-

ção no Brasil”. 
para finalizar, quero enfatizar 

a proximidade do X Congresso 
Mundial de Administração. O 
evento promovido pelo CrA-rS, 
em parceria com nosso CrA-MG, 
o CrA-rJ e o CFA, será no Centro 

de Eventos da Universidade Fernando pessoa, em por-
to, portugal, de 16 a 26 de janeiro de 2015. A temática 
do congresso será Contextualizando a Administração na 
Ibero-América: tendências no segmento público, privado e 
de ensino, que será abordada por meio de conferências, 
painéis e apresentações de trabalhos científicos (call of 
papers). Estou certa de que esse evento será um sucesso 
e trará contribuições relevantes para o desenvolvimento 
científico e prático da nossa profissão, pois conhecimen-
to, aprendizado, pesquisa e troca de experiências agre-
gam valores às competências profissionais.

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

     no xxv enanGrad, realizado no início 
de novembro, ficou claro que é grande 
nossa preocupação com a educação”
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A presidente, Adm. Sônia,  
discursou na abertura do evento

Em estande, CRA-MG promoveu  
ações com o público

eventos 

Participação de formandos  
é destaque no ENANGRAD 2014

Com uma intensa programação científica, os três dias 
de apresentações do XXV Encontro Nacional dos Cursos 
de Graduação em Administração (ENANGrAd) se encer-
raram em 11 de novembro, com a premiação dos me-
lhores artigos da área. Os trabalhos foram divididos em 
11 áreas temáticas e, dos 560 artigos analisados, mais de 
220 foram aprovados. 

Além da já tradicional participação de professores, 
mestres, mestrandos, doutores e doutorandos, o nú-
mero de trabalhos de graduandos e recém-formados 
surpreendeu os organizadores. Segundo eles, esse é um 
sinal de que o futuro dos estudos está sendo cultivado. 
O diretor de ensino e pesquisa da Associação Nacional 
dos Cursos de Graduação em Administração (ANGrAd), 
professor Edson Kondo, comemorou o sucesso do en-
contro: “A presença de artigos de graduandos e recém-
-formados muito nos alegra, pois mostra que a comuni-
dade angradiana está cumprindo seu papel de fomentar 
pesquisas e discussões”.

Neste ano, o tema do ENANGrAd foi Proposta peda-
gógica e o impacto sobre a avaliação dos cursos de Admi-
nistração. Com esse mote, o encontro buscou promover 
análises sobre o ensino, a pesquisa e a ação docente em 
cada área profissional da Administração. por trazer esse 

tipo de reflexão, o ENANGrAd vem se consolidando 
como o maior evento do ensino de graduação da Amé-
rica Latina, permitindo a troca de experiências e fomen-
tando discussões para aprimorar o padrão do ensino em 
Administração no país. 

CRA-MG recepciona participantes

A Adm. Sônia Ferreira Ferraz, presidente do CrA-MG, 
deu as boas-vindas aos presentes na abertura do ENAN-
GrAd e reforçou, em seu discurso, a relevância do even-
to para a formação dos futuros profissionais: “Encontros 
como este engrandecem ainda mais a qualidade do ensi-
no da Administração no Brasil e ampliam as perspectivas 
da nossa profissão. Estou confiante de que colheremos 
bons resultados. Que, ao retornarem para as instituições, 
todos possam se transformar em agentes multiplicado-
res das aprendizagens”.

Em parceria com o CFA, o CrA-MG acolheu o público 
com um estande montado especialmente para o even-
to. Além de divulgar informações sobre a profissão e as 
ações do Conselho, o espaço foi uma forma de promover 
a cultura mineira. Foram oferecidos doces e queijos típi-
cos do estado, e um sorteio de brindes ainda garantiu a 
integração dos participantes.
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eventos

O ensino da Administração  
e o desafio da inovação

As instituições de ensino superior em Administração 
nunca foram tão procuradas pelos alunos. Em contrapar-
tida, a formação dos profissionais tem sido duramente 
questionada pelo mercado. Esse e outros assuntos sobre 
o ensino na área nortearam o IX Encontro de Coordena-
dores de Cursos de Administração de Minas Gerais, reali-
zado no dia 8 de novembro, em Belo Horizonte. O evento 
reuniu diretores, coordenadores e professores, que rece-
beram uma boa notícia: Minas é um dos locais em que o 
curso de Administração mais cresce no país. 

A informação foi confirmada pelo Adm. José Samuel 
de Miranda Melo Júnior, diretor da Câmara de Formação 
profissional do CFA, na palestra Inovação no ensino da Ad-
ministração. Segundo ele, uma das tendências mais fortes 
da área diz respeito aos cursos superiores tecnológicos, 
que cresceram 32,233% de 2000 a 2012. “Se você tem um 
curso de Administração, precisa de um curso tecnológico 
como âncora. O egresso tecnólogo será o futuro aluno do 
bacharelado”, garantiu.

O diretor do CFA também levantou a questão da ur-
gência dos cursos em atender às empresas. Ele explicou 
que, apesar da demanda por gestores capacitados ter 
subido de 27% para mais de 60%, as empresas afirmam 
que não fazem questão de que seus profissionais venham 
da Administração: “Uma pesquisa que fizemos em 2012 
mostrou que nosso curso é teórico e não dialoga com o 
mercado. precisamos trazer a empresa para as instituições, 
criando programas de estágio mais efetivos”. Samuel ain-

da afirmou que uma das principais deficiências dos cursos 
hoje é não ter, na matriz curricular, conteúdos que abor-
dem as microempresas, um fenômeno forte no Brasil.

Visão contextualizada

Outra questão abordada foi o desenvolvimento de 
competências nas diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Administração. Na visão da 
Adm. Shirley Jorge Silva, coordenadora do GET de Ensi-
no, é preciso um diálogo entre o professor e as teorias 
pedagógicas para que haja a construção do raciocínio e 
da lógica administrativa.

Na apresentação A sala de aula: papel fundamental para 
a entrega das competências de formação do egresso, a pa-
lestrante mostrou a importância dos diferentes perfis de 
professores na preparação integral do aluno: “O professor 
de 1º ano precisa ser diferenciado e construir o raciocínio 
administrativo. profissionais que já tomam decisões em 
empresas não têm paciência para ensinar nesse momen-
to. Eles apenas transmitem o conhecimento”.

para a coordenadora de curso da Unipac – Itabira, a 
Adm. Shirley Conceição pena, uma das participantes do 
encontro, equilibrar os dois lados da moeda ainda é um 
grande desafio. “Sinto falta de professores com prática, 
que são atuantes como Administradores e não apenas 
como teóricos”, enfatizou. 

Adm. Samuel, do CFA, abordou o perfil dos cursos  
no Brasil

A coordenadora do GET de Ensino, Adm. Shirley, 
levou o tema da sala de aula para o encontro
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F iQue  por  dentro

Resultado das eleições do CRA-MG

TJMG reúne conselhos regionais 
para discutir o PJe

X Congresso Mundial de 
Administração será em Portugal

A eleição dos conselheiros que estarão à frente 
do CrA-MG de janeiro de 2015 a dezembro de 2018 
chegou ao fim. Foram eleitos conselheiros federais a 
Adm. Sônia Ferreira Ferraz e seu suplente Adm. ro-
sendo Magela reis, com 4.545 votos, o que corres-
ponde a 80,87% do pleito.  

Já para o regional, a Chapa 1 dos conselheiros do 
CrA-MG conquistou 4.547 votos, ou 80,91% da prefe-

No dia 15 de outubro , o CrA-MG participou da primei-
ra reunião do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
sobre a expansão do processo Judicial Eletrônico (pJe) - 
Módulo perícia Externa. Além do Conselho de Adminis-
tração, estiveram presentes os Conselhos regionais de 

Entre 19 e 21 de janeiro de 2015, o CrA-rS, em 
parceria com o CFA e os CrAs do rio de Janei-
ro e de Minas Gerais, promoverá o X Congres-
so Mundial de Administração. Nesta edição, o 
evento cruzará o Atlântico e será realizado no 
Centro de Eventos da Universidade Fernando 
pessoa, em porto, portugal. 

O tema central do congresso será Contextuali-
zando a Administração na Ibero-América: tendên-
cias no segmento público, privado e de ensino. As 
inscrições vão até o dia 10 de janeiro. podem 
participar profissionais e empresas registrados 
nos CrAs, professores, estudantes de gradua-

rência dos eleitores. O grupo é formado pelos Adms. Afon-
so Victor Vianna de Andrade, dante Grassi pinto Ferreira, 
raul Alberto Marinuzzi, Joubert roberto Ferreira Fidelis, 
Aloysio Sebastião de Aguiar, Clever Soares david Amorim, 
Luciano Fernandes Novaes, Cláudia Aparecida Machado, 
Antônio Eustáquio Barbosa, Gilson Elesbão de Siqueira, 
Gilmar Camargo de Almeida e Marcos Eduardo Tanner.

Contabilidade, Economia, Engenharia e Agronomia, e Me-
dicina, além da Aspejudi. durante a reunião, foi discutida a 
atuação dos peritos no pJe. O TJMG também apresentou 
sugestões para o cadastramento dos profissionais. 

ção em Administração e os autores dos trabalhos 
selecionados para o evento. Saiba mais em www.
mundialdeadministracao.com.br. 
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CRA-MG discute a gestão  
com base na confiança

CMA visita mais 12 cidades mineiras

No dia 7 de outubro, estudantes de Administração e 
profissionais registrados no CrA-MG foram convidados 
a “desaprender” processos 
rotineiros. A provocação 
do professor espanhol José 
María Gasalla, ex-jogador e 
técnico de basquete, foi lan-
çada na palestra Liderança 
por confiança, o novo desafio, 
durante o projeto debates 
em Administração. divertida 
e interativa, a apresentação 
foi realizada na Academia 
Mineira de Letras e transmi-
tida simultaneamente no 
site do Conselho. 

Munido com uma bola de 
basquete, Gasalla convidou 
o público a se movimentar, 
a questionar rotinas que já 
não são tão úteis e a sair da 

comodidade. O palestrante ainda defendeu o retorno 
da simplicidade nos modelos de gestão, sugerindo a di-

minuição dos controles e 
a adoção de mais confian-
ça nos processos. “Quan-
do não confiamos, nos 
fechamos e perdemos 
oportunidades”, explicou.

No dia 11 de novembro, 
outro assunto foi foco do 
projeto. Com o tema Res-
ponsabilidade jurídica do 
profissional de Adminis-
tração, o advogado Abel 
Chaves Júnior apresen-
tou técnicas relevantes 
para essa área. O pales-
trante é assessor jurídico 
do CrA-MG e professor 
da pUC Minas e da Facul-
dade Anhaguera.

José María Gasalla realizou uma palestra 
interativa para o público

de outubro até o fechamento desta edição do 
ADM Notícias, o Circuito Mineiro de Administração 
já havia passado por 12 cidades. O evento reuniu 
mais de 500 participantes em Governador Valadares, 

Coronel Fabriciano, Teófilo Otoni, Nanuque, Itaúna, 
divinópolis, Campo Belo, Formiga, Oliveira, Carango-
la, Cataguases e Ubá.

Errata
Na última edição do ADM Notícias, divulgamos que João Chequer, palestrante do mês de agosto 

do projeto debates em Administração, é um profissional registrado no CrA-MG. Essa informação, 
porém, não está correta.
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A Facsum foi uma das oito instituições que receberam a visita  
do Adm. Gilmar Camargo e do Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho

CRA-MG reforça relacionamento 
com Juiz de Fora

Administradores mineiros são 
certificados em RH

Fiscalização do CRA-MG  
chega às prefeituras 

O vice-presidente de relações Institucionais e 
Marketing, Adm. Jehu pinto de Aguilar Filho, e o 
conselheiro federal por Minas Gerais, Adm. Gil-
mar Camargo, visitaram as instituições de ensino 
superior de Juiz de Fora entre os dias 22 e 24 de 
outubro. Os representantes do CrA-MG conhe-
ceram as necessidades e dificuldades locais, re-
gistraram críticas e sugestões, estabeleceram 
parcerias para eventos e disponibilizaram repre-
sentantes para as colações de grau, fortalecendo 
a profissão do Administrador na região.

Os Adms. Sérgio Campos pereira ramos, Mar-
cos Silva ramos e Valéria Maria de Carvalho Oli-
veira receberam a Certificação profissional por 
Experiência de Administradores, na área de re-
cursos Humanos. Os três são os primeiros pro-

Os fiscais do CrA-MG, Adm. Ana Vilma 
de Oliveira e Adm. dimas Magalhães, 
visitaram as prefeituras e câmaras mu-
nicipais de paraopeba, Caetanópolis, 
Cachoeira da prata, pitangui, Martinho 
Campos, Maravilhas, pequi, São José de 
Varginha, São Gonçalo do pará, Araújo, 
Santo Antônio do Monte, Lagoa da pra-
ta, Arcos, pains, Iguatama, Abaeté, Luz, 

fissionais mineiros a concluírem a qualificação. O 
estado é o quinto do Brasil com maior número de 
solicitações da certificação profissional. para sa-
ber mais, acesse www.certificacao.cfa.org.br.

dores do Indaiá e Bom despacho. O ob-
jetivo foi esclarecer os órgãos públicos 
sobre as atividades da área da Adminis-
tração, principalmente no que se refere 

à qualificação técnica exigida nos editais 
elaborados pelas Comissões permanentes 

de Licitação.
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op in iÃo

Ambiência
Na primeira parte deste artigo, publicada na edição 

nº 54, do jornal ADM Notícias, o conceito de ambiên-
cia foi aprofundado com a apresentação das variáveis 
intervenientes e dos fundamentos que constroem uma 
ambiência saudável. A tendência do ser humano em 
interagir com o macrossistema exterior de forma inte-
gral, por meio do corpo e do psiquismo, faz com que 
ele atue melhor em ambiências onde seus princípios, 
valores, usos e costumes sejam valorizados e postos em 
prática. para a Ecologia Empresarial, tal comportamento 
é chamado de predisposição afetiva.

Essa denominação pode ser definida como uma mo-
tivação sentimental que conduz a pessoa a buscar um 
meio no qual suas crenças, 
ideias e sentimentos sejam 
respeitados, valorizados e vi-
venciados. Segundo Martin 
Buber, essa relação positiva e 
harmoniosa entre as concep-
ções individuais mais íntimas 
e a ambiência mostra-se pre-
ponderante para que a pessoa 
possa exteriorizar, comporta-
mental e funcionalmente, todo 
o seu potencial produtivo. 

A falta dessa sintonia, entretanto, leva o sujeito da 
ação a sentir-se “estrangeiro”, excluído e, com isso, des-
compromissado com o meio em que atua. Isso se ex-
plica porque, imerso em uma ambiência desarmônica 
com seu quadro de valores, o indivíduo tem todo o seu 
“patrimônio psíquico” comprometido. Assim, ele não 
somente perde o pleno uso de seus recursos intelec-
tuais e cognitivos, como também tem sua capacidade 

limitada nos campos emocional e sentimental. A longo 
prazo, os aspectos semiológicos dessa desagregação 
podem levar a esporádicas perdas de autocontrole pes-
soal, chegando a comprometer as manifestações éticas 
(honestidade e justiça), sociais (agressividade e indolên-
cia) e intelectuais (atenção e memória).

Graças à crescente contribuição da Ecologia Empre-
sarial para o aperfeiçoamento da prática administrativa,  
a predisposição afetiva e a propensão vocacional 
(comentada na edição nº 54, do jornal ADM Notícias) 
merecem, hoje, grande atenção por parte dos Admi-
nistradores. Esses conceitos mostram-se importantes 
requisitos para que um indivíduo, imerso no processo 

produtivo, possa liberar, vo-
luntariamente, a maior quan-
tidade possível de sua energia 
pessoal, canalizando-a para ex-
pressar, de forma compromis-
sada e por longo prazo, uma 
melhoria contínua da qualida-
de do trabalho, seja intelectu-
al ou braçal, seja individual ou 
grupal.

daí podermos endossar a se-
guinte afirmação de J. C. Mourão: 

“Gerente eficaz é o que cria uma ambiência onde todos se 
sintam motivados e comprometidos a darem o máximo 
de si na busca dos melhores resultados para o alcance dos 
objetivos empresariais”. A ideia é complementada pela Se-
cretaria de Estado de Educação de São paulo, ao explicitar 
que “o homem, para ser produtivo e autorrealizado, neces-
sita sentir-se em harmonia com a ambiência da qual ele  
é parte”.

     a relação positiva e harmoniosa 
entre as concepções individuais 

mais íntimas e a ambiência 
mostra-se preponderante para 

que a pessoa possa exteriorizar, 
comportamental e funcionalmente, 

todo o seu potencial produtivo.” 

Adm. raul Marinuzzi
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de acordo com o dicionário, responsabilidade significa a 
“obrigação de responder pelas ações próprias ou dos ou-
tros; caráter ou estado do que é responsável”. pelo simples 
conceito, já se pode perceber que, quando somos obriga-
dos a fazer alguma coisa (deveres positivos), ou quando 
deixamos de fazer (deveres negativos), sempre respon-
deremos por nossas ações. Isso porque impera no Brasil o 
Estado de direito, que nos submete a normas de conduta, 
leis e disposições contratuais. Nesse contexto, ao prestar 
serviços, o Administrador estará sujeito a três tipos de res-
ponsabilidade: a administrativa, a penal e a civil. 

O critério para a definição da responsabilidade profissio-
nal se dará de acordo com a natureza da norma infringida. 
A responsabilidade administrati-
va decorrerá da falta de decoro 
da ética profissional. A pessoa 
deverá responder perante o con-
selho de classe e poderá ter, até 
mesmo, o registro cassado. No 
caso de violação a uma norma 
penal, o profissional estará su-
jeito a responder pela conduta 
prevista nas leis penais. Se houver violação à norma civil, 
o profissional será responsabilizado pelo dano, com base 
nas leis civis. Esse tipo de responsabilidade é contratual. 
por isso, o Administrador se sujeitará ao Código de defesa 
do Consumidor (CdC). 

de acordo com as disposições dos artigos 2º e 3º do CdC, 
o profissional será fornecedor de serviço, e o cliente, consu-
midor. por ser uma relação contratual, é imprescindível sa-
ber se a obrigação que o profissional assume ao prestar os 
serviços é de meio ou de resultado. A primeira é aquela na 
qual o devedor não se compromete com um resultado es-
pecífico, contudo, promete valer-se de técnica, profissiona-
lismo, cuidado e força de vontade para realizar a obrigação 
da melhor forma possível, dentro de suas possibilidades. Já 
a segunda é aquela em que o devedor compromete-se não 
somente a ser diligente, mas especialmente a realizar um 
resultado determinado em prol do credor. Este, por sua vez, 
fica ciente de que o resultado de fato será efetivado. 

E por que é importante saber se a obrigação é de meio 
ou de resultado? por causa do ônus probatório, se o assun-
to for discutido na Justiça. para o poder Judiciário, na obri-
gação de meio, cumprirá ao cliente a prova da culpa do 
profissional, enquanto que, na obrigação de resultado, ela 
ficará a cargo do profissional. Nesse caso, basta provar que 
o resultado prometido não foi alcançado. Entendemos 
que a prestação de serviços do Administrador configura-
-se obrigação de meio e não de resultado. Isso porque, 
ainda que o profissional empregue todos os mecanismos 
possíveis para alcançar o melhor resultado, não terá con-
dições de garantir um resultado preciso, já que isso não 
dependerá exclusivamente de sua vontade. 

Um exemplo é o caso do Ad-
ministrador contratado para ge-
rir uma empresa. Ele dependerá 
de vários fatores para atingir o 
melhor resultado, como a saúde 
financeira e econômica da em-
presa, o corpo de empregados 
e as estratégias de marketing. 
Também terá que lidar com fa-

tores alheios à sua gestão, como a política econômica do 
governo, a alta carga tributária e a competitividade com 
produtos estrangeiros. 

por isso, o profissional jamais deverá assumir, em contra-
to, a responsabilidade pela entrega do resultado, sob pena 
de ter que demonstrar na Justiça não ter agido com culpa 
ou dolo na execução do trabalho. No caso de responsabi-
lidade de sociedades constituídas por profissionais, elas 
responderão, independentemente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causados aos consumidores, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre fruição e riscos. 

O melhor a fazer é imprimir à sua carreira uma conduta 
íntegra e responsável, de modo a buscar sucesso em suas 
empreitadas, sem deixar de se atentar para as diretrizes do 
CrA-MG. Esse assunto foi discutido durante o projeto de-
bates em Administração, no dia 11 de novembro.

     entendemos que a prestação 
de serviços de administrador 

configura-se obrigação de meio  
e não de resultado.” 

op in iÃo  Jur Íd iCa

Responsabilidade civil  
do profissional de Administração

Adv. Abel Chaves Júnior
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ConheÇ a  o  Cra-mGpal avra  do  admin istrador

O Administrador é 
uma das principais en-
grenagens de qualquer 
empresa. Todos os cami-
nhos para o sucesso ou 
eventual fracasso de uma 
organização passam por 
ele. O assessor jurídico do 
CrA-MG, Abel Chaves Jú-
nior, destacou no projeto 
debates em Administra-
ção a importância de os 
profissionais registrados 

se informarem sobre seus direitos, deveres e responsa-
bilidades. Ele também ressaltou que os conselhos profis-
sionais têm o papel de orientar e educar os Administra-
dores, além de mostrar a eles as normas de condutas e as 
especificidades da legislação brasileira. 

Há 12 anos no CrA-MG, Chaves Júnior explicou nesta 
entrevista ao ADM Notícias quais são os cuidados que 
os Administradores devem ter no exercício da profissão. 

O que o Administrador deve fazer se um contra-
to de prestação de serviços tiver cláusulas que o 
obrigue a assumir responsabilidades não previs-
tas na legislação?  

O Administrador deve verificar se o escopo da prestação 
de serviços está em consonância com o objeto social da 
empresa. Ele somente deverá assinar o contrato se estiver 
tudo certo. O profissional também pode contar com uma 
assessoria jurídica.  Se no contrato de prestação de servi-
ços tiver cláusulas e indícios de não conformidades, ele 
não deve assiná-lo.     

Você tocou em um ponto essencial para o Adminis-
trador: trabalhar com outras áreas da empresa para 

Responsabilidades do Administrador em alerta

Abel Chaves Júnior, 
assessor jurídico do 
CRA-MG
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ter uma visão global da legislação. Por que isso é tão 
importante?  

A legislação brasileira é muito vasta. Nós, brasileiros, 
temos necessidade de positivar o direito por meio de 
leis. Isso faz parte da nossa cultura. São leis tributárias, 
trabalhistas, do direito do consumidor, comerciais, 
empresariais e outras, em constante mudança. dessa 
forma, o Administrador deve sempre procurar uma 
reciclagem profissional e também contar com uma 
assessoria e análise jurídica. Qualquer documento ou 
contrato deve ser analisado antes pelo departamento 
jurídico da empresa.

Apesar de explícito na legislação, ainda é difícil mensu-
rar o impacto da atuação do Administrador como pres-
tador de serviços e também o resultado que ele traz à 
empresa. Como essa realidade é aplicada na prática? 

A empresa deverá ter um Administrador para ala-
vancar a organização. A responsabilidade desse pro-
fissional é grande, uma vez que ele precisa prestar 
serviços ou acompanhar o que é executado pela em-
presa. E mais, ele sempre deverá observar o código de 
ética da profissão. O Administrador possui ferramen-
tas próprias e sabe utilizá-las para gerir o negócio. E as 
empresas que trabalham nos campos da Administra-
ção somente podem ter um profissional devidamente 
habilitado e registrado no CrA-MG, de acordo com o 
Código Civil e a Lei nº 4.769/65. 

Por que esse conceito da responsabilidade do Admi-
nistrador está tão afastado do dia a dia dos profissio-
nais no Brasil?

Vejo que os Administradores, muitas vezes, não 

têm esse conhecimento sobre a responsabilidade 
profissional. por exemplo, ele responde solidaria-
mente com a empresa pelas obrigações por ele con-
traídas até o registro do instrumento que o nomeou 
no cartório ou na Junta Comercial, de acordo com 
o Código Civil de 2002. Na questão tributária, ele 
responde também com seu patrimônio, se praticar 
atos com excesso de poderes, contrários à lei ou ao 
contrato social/estatuto. depois do novo Código Ci-
vil, ele também responderá pelas dívidas tributárias 
da empresa, caso não entregue o instrumento de 
sua nomeação no cartório.

Os cursos de graduação estão pecando nesse assun-
to? O que os conselhos de Administração têm feito 
para mudar esse panorama?

As faculdades precisam formar bem o profissional. 
Os conselhos também têm que orientá-los sobre o 
exercício da profissão. O Brasil está seguindo a ten-
dência de modelo de países desenvolvidos, como a 
Alemanha. A tendência é aumentar a responsabili-
dade dos sócios e dos Administradores, principal-
mente nas sociedades limitadas, modelo seguido 
por 90% das empresas no Brasil. por isso, o Adminis-
trador deve trabalhar com zelo e observar as leis e a 
legislação do Sistema CFA/CrAs.

       as faculdades precisam formar bem o 
profissional. os conselhos também têm que orientá-

los sobre o exercício da profissão.”
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Queremos saber sua opinião
O informativo ADM Notícias é um dos canais de co-

municação mais importantes do CrA-MG. Agora, com o 
boom das plataformas digitais e a priorização de soluções 
eletrônicas em prol da economia verde, estamos reava-
liando nossos processos. por isso, pretendemos substituir 

nosso informativo impresso por uma versão digital. 
Queremos saber sua opinião: você gostaria de receber o in-

formativo ADM Notícias no formato impresso ou no digital?
responda nossa pesquisa, que será enviada por  

e-mail, e participe!   

Queremos saber sua opinião
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Neste segundo semestre, dois novos temas passaram 
a fazer parte dos Grupos de Estudos Temáticos (GET) do 
CrA-MG: perícia e Auditoria. O primeiro grupo é coorde-
nado pelo Adm. renato Viana Fonseca, e o segundo, pelo 
Adm. Márcio Antônio ribeiro.

As primeiras reuniões já foram realizadas e contaram 
com a definição da estrutura e dos integrantes de cada 
grupo. Foram instituídos a visão, a missão e os objetivos 
dos trabalhos, que servirão como base para as próximas 
atividades. No GET de Auditoria, foi elaborado um plane-
jamento de ações para 2015, com o objetivo de cumprir 
as determinações institucionais previstas no regulamen-
to dos Grupos de Estudos Temáticos. Já no GET de perícia, 

estão sendo estudadas ações de reconhecimento dos 
Administradores junto ao poder Judiciário.

O CrA-MG possui ainda outros dois grupos de estudos: 
Ensino e Consultoria. O GET de Ensino, coordenado pela 
Adm. Shirley Jorge Silva, teve como principais ações em 
2014 a realização do IX Encontro de Coordenadores de 
Cursos de Administração; a disponibilização do Kit Coor-
denação, que tem direcionado as ações das IES; e o início 
da estruturação da cartilha de coordenadores. Já o GET 
de Consultoria, coordenado pela Adm. Viviane Mercês 
Amorim, promoveu o Curso de Formação Inicial de Con-
sultores (Focon) e a cartilha para consultores.

F iQue  por  dentro

GET é ampliado

FAÇA
SEU PRÓPRIO 
CAMINHO.
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