
Sistema CFA/CRAs inicia comemorações 
do Jubileu de Ouro

Nova diretoria do Cra-MG  
é eMpossada 
pÁG. 7

o desafio da loGístiCa  
No Brasil é teMa de pesquisa 

 pÁG. 10

pÁG. 5

adM NotíCias
iNforMativo BiMestral do CoNselHo reGioNal 
de adMiNistraÇÃo de MiNas Gerais

Nº 58- fevereiro/MarÇo - 2015



2 ADM NOTÍCIAS - INFORMATIVO BIMESTRAL DO CRA-MG

ed i tor ial
ex

pe
di

eN
te

Início de novos tempos
É com muita alegria 

e honra que assumo a 
Presidência do CRA-MG. 
Evoluímos bastante, mas, 
com certeza, ainda temos 
muitas conquistas pela 
frente. Por isso, o foco da 
nossa gestão para o bi-
ênio 2015/2016 está na 
Orientação e Fiscalização 

Profissional e nas comemorações dos 50 anos da profis-
são – Jubileu de Ouro. 

O CRA-MG é o órgão consul-
tivo, orientador, disciplinador e 
fiscalizador do exercício da Ad-
ministração. Entre suas finalida-
des, estão resguardar o mercado 
de trabalho, evitando que profis-
sionais alheios à categoria assumam tarefas privativas do 
Administrador, conforme estabelece a Lei nº 4.769/65; 
além de unificar e fortalecer nossa classe profissional. 

É assim que desejamos caminhar, trabalhando as or-
ganizações para prestar toda a orientação e o apoio ne-
cessários ao cumprimento de nossa missão. Afinal, nossa 
chapa foi eleita com esta responsabilidade: fiscalização 
em primeiro lugar! E temos como objetivo abrir o merca-
do de trabalho para o registrado, conscientizando-o da 
necessidade e importância do registro profissional. 

Estamos com uma equipe bem estruturada, altamen-
te competente e qualificada, mas precisamos muito de 
você para que esse trabalho tenha êxito. É fundamental 
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sua participação, interagindo conosco, nos passando in-
formações e exigindo providências quando forem iden-
tificadas irregularidades. Vamos fazer diferente, vamos 
caminhar de mãos dadas.

Não podemos deixar de enfatizar que, em 2015, co-
memoramos os 50 anos da profissão! Celebraremos o 
Jubileu de Ouro, uma ação do Sistema CFA/CRAs que 
prevê várias atividades durante o ano. E isso nos enche 
de orgulho. 

De acordo com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o 
curso de Administração foi, pelo segundo ano consecuti-

vo, o mais procurado pelos estu-
dantes brasileiros. Esse dado nos 
traz mais esperança de que não 
só o conselho de classe como 
outros setores da sociedade 
organizada possam contribuir 
para a difusão, a melhoria e o 

acompanhamento da ciência da Administração, das or-
ganizações, da sustentabilidade e do país. 

Convido você a entrar nessa festa dos 50 anos da pro-
fissão, participando das atividades que estamos desen-
volvendo com tanto carinho. Somente com sua presen-
ça e atuação seremos capazes de transformar recursos e 
competências em resultados nas empresas e na socieda-
de. Agradeço desde já pela confiança e desejo um 2015 
cheio de realizações e sucesso.  

Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade
CRA-MG 2.991
Presidente do CRA-MG

     afinal, nossa chapa foi eleita com 
esta responsabilidade: fiscalização 

em primeiro lugar!”
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Adm. Joubert apresentou um artigo de sua 
autoria no evento

eveNtos

Congresso mundial promove 
intercâmbio na Administração

Entre os dias 18 e 21 de janeiro, a cidade de Porto, em 
Portugal, tornou-se o centro da Administração mundial. 
Profissionais de diversos países encontraram-se no X 
Congresso Mundial de Administração, organizado pelo 
CRA-RS, em parceria com o CFA e os CRAs do Rio de Ja-
neiro e de Minas Gerais.

As palestras foram realizadas 
na Universidade Fernando Pes-
soa e contaram com a presença 
de representantes do CRA-MG. 
Um deles foi o Adm. Joubert 
Roberto Fidelis, que apresen-
tou o trabalho Competência 
informacional: um fator-chave 
para a obtenção de resultados. O 
artigo integra a tese de douto-
rado do conselheiro, defendida 
em 2013, na UFMG.

Outro participante mineiro foi 
o Adm. Gilmar Camargo, vice-
-presidente de Orientação e Fis-
calização Profissional do CRA-
-MG. Além de integrar o comitê 

gestor do evento, ele coordenou a conferência O mode-
lo europeu de ensino superior e sua eficiência, ministrada 
pela dra. Ana Maria Rodrigues, da Universidade de Coim-
bra; e apresentou o painel Ética e moral no mundo dos ne-
gócios, debatido pelo mestre português Manuel Aroso, 
da Universidade do Porto, e pelo Adm. Wagner Siqueira, 
do CRA-RJ.

Gilmar registrou suas impressões sobre a troca de ex-
periências proporcionada pelo congresso. “No fundo, a 
gente vê que a Administração é a mesma em todos os 
lugares do mundo. A base são a cultura, os hábitos e os 
procedimentos. E o que mais me chamou a atenção foi 
que todas as palestras enfatizaram um ponto: o plane-
jamento”, disse. Entre os outros assuntos abordados, os 
destaques foram as tendências do ensino em Adminis-
tração na Ibero-América, a gestão das cidades inteligen-
tes e os problemas e as oportunidades diante do atual 
cenário político e econômico. 

Os profissionais mineiros também fizeram uma visita 
técnica à Agência de Desenvolvimento Activa, em Barce-
lona. Eles conheceram de perto o funcionamento da in-
cubadora espanhola de empresas que serviu de modelo 
e benchmarking para o Sebrae.   

Em Portugal, os conselheiros do CRA-MG e do CRA-RS participaram 
de uma reunião na Escola de Negócios do Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Coimbra (Iscac)
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50  aNos  da  prof issÃo

Completar 50 anos de história é um marco, seja na vida 
de uma pessoa, seja na trajetória de toda uma classe. Em 
2015, a profissão de Administrador no Brasil chega a esse 
momento especial. E o CRA-MG está pronto para come-
morar essa fase de maturidade proporcionada pela expe-
riência de cinco décadas e, ao mesmo tempo, de intensa 
atividade. Prova disso é a extensa programação preparada 
pelo Conselho para celebrar seu Jubileu de Ouro.

A primeira ação faz parte do projeto Debates em Ad-
ministração, que continua ao longo do ano com uma 
novidade: as instituições de ensino superior de Belo 
Horizonte estão convidadas a desenvolver o evento 
junto com o CRA-MG. Ainda estão previstas palestras 
nas empresas para reforçar a importância dos 50 anos 
da profissão. Outra iniciativa relevante é a realização 
do Fórum Mineiro de Administração. Durante o ano, 
o CRA-MG visitará uma região do estado por semana, 
promovendo palestras, prestando homenagens e ofe-
recendo atendimento ao público. 

A celebração dos 50 anos do Administrador ainda se 
estende às autoridades e aos órgãos públicos do es-
tado, com homenagens na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e na Câmara Municipal de Belo Horizon-
te. E, em março, é a vez das mulheres registradas no 
Conselho ganharem o merecido reconhecimento. O 
PSDB – Mulher prestará homenagem e realizará uma 
palestra especial para marcar o Dia das Mulheres.

 Já a vice-presidente do PMDB-Mulher, Jacqueline 
Sarkis, visitou o CRA-MG e parabenizou a categoria 
pela data. Ela aproveitou o encontro com a diretoria 
para oferecer os cursos promovidos numa parceria en-
tre o Instituto de Ciências Políticas da Universidade de 
Brasília e a Fundação Ulisses Guimarães, voltados para 
a formação de líderes e a construção de uma socieda-
de mais justa. O Conselho mantém seu caráter aparti-
dário e estuda a proposta da organização dos cursos 
sem ônus, na modalidade Educação a Distância/Semi-
presencial.

As ações do Jubileu de Ouro também tomam as ruas 
das cidades mineiras. Ao lado das Caminhantes da Es-
trada Real, o Conselho fará o plantio de 50 árvores em 
Belo Horizonte – uma referência aos anos completa-
dos pela profissão. Em alguns ônibus da capital, está 
circulando uma campanha de valorização da profis-
são, que busca mostrar à sociedade a importância do 
Administrador. Até o dia 26 de março, será possível ver 
as mensagens nas seguintes linhas: 9250, 3050, 3054, 
3055, 305, 8151, 8207, 9412, 9105, 9201, 9202, 9205 e 
9208. Os preparativos para a Corrida do Administrador 
também estão sendo realizados.

A programação do Jubileu de Ouro ainda contou 
com o sorteio de vagas para o XIV Fórum Internacio-
nal de Administração (FIA), no Rio de Janeiro, que terá 
uma edição especial sobre os 50 anos da profissão; 
com a exposição fotográfica Os 50 maiores vultos da 
Administração, promovida pelo CFA; e com as ações 
voluntárias com o tema Finanças pessoais, que bus-
cam orientar os mineiros sobre o planejamento do 
orçamento familiar.  Acompanhe o site www.cramg.
org.br para ficar por dentro de toda a programação!

Administradores se preparam  
para Jubileu de Ouro



6 ADM NOTÍCIAS - INFORMATIVO BIMESTRAL DO CRA-MG



7Nº 58 - fevereiro/março 2015

Conselheiros se preparam para os desafios  
do próximo biênio

Nova gestão do Conselho toma posse

O CRA-MG empossou os 12 conselheiros eleitos para 
a gestão 2015/2018. Eles foram escolhidos pelos profis-
sionais registrados no Conselho por meio da votação 
eletrônica de outubro de 2014. O plenário também 
elegeu a diretoria que estará à frente do CRA-MG pelos 
próximos dois anos. O presidente eleito, Adm. Afonso 
Victor Vianna de Andrade, dirigiu o CRA-MG de janeiro 
de 1988 a janeiro de 1990. 

f ique  por  deNtro

A nova gestão foi apresentada no dia 25 de fevereiro, 
em uma solenidade realizada no auditório da ACMinas 
para cerca de 200 convidados, entre eles, o prefeito de 
Belo Horizonte, Adm. Márcio Lacerda. Os conselheiros 
que encerraram a última gestão foram certificados pe-
los serviços prestados ao CRA-MG.

Autoridades e profissionais mineiros participam  
da solenidade de apresentação dos conselheiros

Nova diretoria do Cra-MG:

Presidente
adm. afonso victor vianna de andrade

 Vice-presidente de Orientação  
e Fiscalização Profissional
adm. Gilmar Camargo de almeida

Vice-presidente Administrativo/Financeiro
adm. Luciano Fernandes Novaes

Vice-presidente de Marketing
adm. Jehu Pinto de aguilar Filho

Vice-presidente de Relações Institucionais
adm. aloysio Sebastião aguiar

Vice-presidente de Formação Profissional
adm. Célia Maria Corrêa Pereira
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f ique  por  deNtro

CRA-MG e CFA premiam os 
melhores da Administração em 2014

Honra ao Mérito em Administração – CFA  

Contribuição Profissional

Adm. Sérgio Campos Pereira Ramos   1

Prêmio Guerreiro Ramos  
de Gestão Pública – CFA 

Adm. José Heitor G. de Carvalho   3

Contribuição Benemérita

Adm. Wallace Greick Simões Soares    2

Destaque em Administração  – CRA-MG

Profissionais da Administração

Adm. Fernando Passalio de Avelar   4   

Adm. Lúcia Helena Ciccarini Nunes   5

Adm. Maria José Lara de Bretas Pereira   6

Adm. Salvador Ohana   7 

Integrantes do GET Consult 

Adm. Roberto Márcio Guerra   9

Adm. Alexandra Miranda Neves   10

Adm. Josiane Aparecida de Souza   11

Adm. Viviane das Mercês Amorim   12

Pessoa Jurídica 

Algar S/A Empreendimentos, representada 
pela assessora de comunicação Cristiana 
Heluy de Castro   13

Supermercados Bahamas, representados 
pelo diretor financeiro, Paulo Roberto Lopes 
 14

In Memoriam

Adm. Heli Santos de Oliveira, representado 
por sua esposa, Nívea Maria Martins Borba 
de Oliveira, e seu filho, Tiago César Borba de 
Oliveira  15 

Prêmio Belmiro Siqueira  
de Administração – CFA 

Adm. Iala Magalhães da Silva   8

veja galeria de fotos  
na próxima página!
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f ique  por  deNtro
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CoNHeÇ a  o  Cra-MGpal avra  do  adMiN istrador

Paulo Resende é professor e coordenador do Nú-
cleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da 
Fundação Dom Cabral. Doutor em Planejamento de 
Transportes e Logística pela University of Illinois e 
mestre em Planejamento e Engenharia de Transpor-
tes pela Memphis State University, Tennessee (EUA), 
Resende é responsável pela pesquisa Custos Logís-
ticos no Brasil 2014, que teve o objetivo de avaliar 
os gastos das empresas com logística e os impactos 
disso nos negócios. O estudo também contou com 
a participação do Adm. Paulo Renato de Sousa, pes-
quisador e professor da Fundação. Em entrevista 
exclusiva ao ADM Notícias, o coordenador Paulo Re-
sende explicou os motivos pelos quais as empresas 
destinam 11,2% da receita para custos logísticos.  

Por que o custo logístico é tão alto no Brasil, 
correspondendo a mais de 11,2% da receita das 
empresas? Como esse percentual elevado preju-
dica a economia brasileira? 

O Brasil tem uma alta movimentação de veículos 
de carga nas rodovias. Isso significa que existe um 
grande desequilíbrio em sua matriz de transporte, e, 
sempre que um país tem um modelo desequilibrado 
nesse setor, sofre alguma penalidade onde essa con-
centração existe. Somos dependentes das rodovias, 
e é característica dos nossos negócios a dificuldade 
de diluir os custos fixos. A manutenção de uma fro-
ta que transporta pequenas quantidades em longa 
distância, por exemplo, se comparada com outros 
meios, como o trem, por si só já gera um crescimento 
no custo logístico. Como agravante, nossas rodovias 
são péssimas. Quando somamos ao cenário descri-
to acima a ineficiência na infraestrutura, nos trans-
formamos, entre os países do BRICS e entre as 20 
principais economias do mundo, naquele de maior 
custo logístico, o que impacta diretamente na nossa 
competitividade e, por consequência, na economia 
brasileira.     

Quais medidas podem ser implantadas pelas em-
presas para atenuar esses custos a curto prazo?  

A logística, assim como os outros setores, sofre e 
carrega consigo o problema de o Brasil ser um país 
sem planejamento de longo prazo. Vivemos o que eu 
chamo de “cultura da substituição”, que, em minha 
opinião, é o grande mal do Administrador brasileiro. 
A gestão segue a lógica do “eu não dou continuida-
de ao que o outro fez porque preciso mostrar algo 
novo”. Essa cultura se encaixa perfeitamente bem 
no perfil de planejamento de curto prazo, que não 
nos favorece. Se conseguíssemos proteger o planeja-
mento da ânsia do gestor em deixar a “marca de sua 
administração”, teríamos continuidade.

Faltam investimentos em outras formas de trans-
porte, especialmente, o ferroviário? 

As empresas são muito interessadas no setor ferro-
viário. A falta de investimentos nesse meio de trans-
porte vem do modelo de concessão adotado, em que 
o governo torna-se sócio do investimento. Quando 
foi que o governo brasileiro foi bom em fazer negó-
cios? (risos) Nunca. Um dos grandes motivos de o se-

A quem pertence o futuro da infraestrutura? 

O professor Paulo Resende é autor da pesquisa 
Custos Logísticos no Brasil 2014
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tor privado não investir nas ferrovias é esse modelo, 
e, enquanto o governo insistir em ser sócio da infra-
estrutura ao invés de seu fiscalizador e regulador, o 
cenário não vai mudar. 

Qual seria a alternativa, além do investimento  
ferroviário?

Além de imprimir um ritmo mais acelerado nas 
ferrovias, o que é muito importante, a alternativa 
seria transferir ao máximo para a iniciativa privada 
a gestão das rodovias naqueles trechos onde existe 
grande volume de tráfego. Com isso, o governo di-
minuiria suas obrigações nesse setor, aumentaria 
sua arrecadação e poderia investir mais nos trechos 
que não são atraentes à iniciativa privada. Aí entra a 
questão do pedágio, mas, novamente, cabe ao go-
verno criar um modelo que permita a cobrança de 
uma tarifa justa.

Como você avalia a atuação do governo federal 
em seu Programa de Investimentos em Logística? 

O programa do governo federal propõe o investi-
mento em estradas que não despertam o interesse 
do setor privado, num primeiro momento. E isso faz 
muito sentido. Em muitos trechos, é preciso criar a 
demanda, gerar volume e fluxo, para, aí sim, atrair as 
empresas. O problema é que esse investimento não 
tem qualidade porque não é planejado. No Centro-
-Oeste, por exemplo, existe uma demanda muito 
grande por granéis agrícolas. É uma carga ideal para 
ser transportada por ferrovia ou hidrovia, mas o go-
verno, para satisfazer as relações políticas locais, 
prefere ficar arrumando as estradas. Se tirássemos 

da rodovia os caminhões que fazem esse transporte, 
reduziríamos consideravelmente o custo com a ma-
nutenção dessas estradas. 

Você acredita em uma mudança no cenário brasi-
leiro nos próximos anos?

Somos o primeiro país do mundo em acidentes 
rodoviários. Matamos, por ano, mais do que toda a 
Guerra do Vietnã e, mesmo assim, seguimos com a 
cultura do planejamento em curto prazo, com me-
didas paliativas. Acredito que mudanças concretas 
virão na medida em que a sociedade compreender 
que precisa exigir um novo posicionamento do go-
verno. Deveríamos ter a infraestrutura na pauta do 
dia, como é feito com a educação e a saúde. Infeliz-
mente, nossa formação não permite uma compreen-
são mais aprofundada sobre o assunto, por isso, os 
conselhos de Administração, as entidades represen-
tativas da indústria e do comércio, e o próprio Mi-
nistério Público precisam assumir essa frente, como 
também a parcela da sociedade civil capaz de fazer 
as reivindicações necessárias. 

Então, a solução ainda está longe de ser alcançada?
Considero três premissas fundamentais para uma 

mudança efetiva. A primeira é o planejamento a lon-
go prazo, no qual se define que determinados pro-
jetos não podem sofrer uma paralização com uma 
mudança na administração pública. A segunda, que 
nenhuma licitação ou concessão possa seguir sem 
o conhecimento prévio do projeto executivo. Hoje, 
esse projeto não é exigido, o que significa que nem 
mesmo as empresas que participam dos processos 
licitatórios conhecem seus custos reais. Por fim, a 
terceira premissa é que as agências reguladoras tor-
nem-se, de fato, reguladoras, e não políticas. Na mi-
nha visão, estamos vivendo um somatório de todos 
os erros cometidos ao longo de muitos mandatos, o 
que leva a uma situação de vácuo completo de ges-
tão. Toda vez que isso acontece, o medo se instaura, 
então, acredito que devemos ter uma ruptura nos in-
vestimentos em infraestrutura para 2015. 

enquanto o governo insistir em ser 
sócio da infraestrutura ao invés 

de seu fiscalizador e regulador, o 
cenário não vai mudar”
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Modelo pioneiro no universo dos conselhos pro-

fissionais, o programa de rádio Minuto do Ad-

ministrador tem sido um importante canal de 

valorização do profissional de Administração 

em Minas. As pílulas informativas, produ-

zidas pelo CRA-MG e veiculadas pela CBN 

(106,1 FM), são fruto da colaboração dos pro-

fissionais registrados no Conselho.

O Adm. Hiram Edmilson Ferreira é um parti-

cipante assíduo. Ele, que é professor de gradu-

ação e servidor público na área de Planejamento 

e Finanças, acredita que essa é uma forma de for-

talecer tanto a profissão como o CRA-MG: “Preci-

samos reforçar a importância do Administrador 

para as organizações”. 

Segundo Hiram, o programa é uma boa opor-

tunidade para abordar temas atuais 

da profissão, como ética e moral, 

o papel das mulheres executivas 

nas corporações ainda machistas, 

Se você conhece empresas prestadoras de serviço 

no campo da Administração sem registro no CRA-MG 

e, assim como o Conselho, luta pela valorização da pro-

fissão, denuncie!

Verifique se a empresa é ou não registrada no Conselho: 

consulte o cadastro nacional www.cfa.org.br/servicos/

cadastro-nacional-1. Caso haja alguma irregularidade, 

denuncie no site www.cramg.org.br, no menu “Ajude o 

CRA-MG a fiscalizar”, ou entre em contato pelos nossos 

outros canais de comunicação.

as tendências na gestão de pessoas 

e o perfil de liderança da geração Y. 

“Além de nos apresentar como espe-

cialistas, participar desse projeto nos 

eleva profissionalmente, serve como 

currículo e ainda é uma forma de aju-

dar outros colegas na prática”, afirma.  

    O formato curto dos textos para as 

pílulas do programa também é tido como um 

bom exercício para Hiram. “A mensagem tem 

que ser importante, com poucas palavras. Com 

isso, acabamos nos aprofundando mais no as-

sunto para tentarmos passar o máximo de infor-

mações com objetividade”, disse.

    O Minuto do Administrador é transmitido de 

segunda a quinta-feira. Para ser um colaborador, 

os profissionais adimplentes devem 

enviar textos de 12 linhas, em fonte 

Arial, número 12, para jornalismo@

cramg.org.br.

Cra-MG  e  voCê

Minuto do Administrador  
fortalece a profissão

Ajude o Conselho a fiscalizar


