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Balanço parcial positivo
Estamos fechando o primei-
ro semestre da gestão e que-
remos compartilhar as ações 
e os resultados de nossas 
propostas, lembrando que 
temos como foco a área de 
Orientação e Fiscalização 
Profissional e as comemora-
ções dos 50 anos da profis-
são – nosso Jubileu de Ouro. 

Nossa equipe de Orientação e Fiscalização Profissional 
partiu para o mercado. Neste ano, até abril, foram rea-
lizadas 204 visitas a empregadoras e regularizados 306 
registros de pessoas físicas e 30 
registros de pessoas jurídicas. A 
equipe também protocolou um 
ofício junto à Defensoria Pública 
da União em Minas Gerais so-
licitando a retificação do Edital 
do Concurso Público nº01/2015 
– TRT 3ª Região para o cargo de 
analista judiciário – área Admi-
nistrativa. Essas atividades visam 
abrir, cada vez mais, o mercado de trabalho para o re-
gistrado, conscientizando-o da necessidade do registro 
profissional. 

Já nas comemorações do Jubileu de Ouro realizamos o 
Fórum Mineiro de Administração em Sete Lagoas e Coro-
nel Fabriciano. Os eventos contaram com cinco palestras 
e debates, além de entrevistas locais e reuniões com ins-
tituições de ensino superior, prefeituras e câmaras mu-
nicipais. Também foram feitas ações de fiscalização em 
cidades da região Central e do Vale do Aço. 

Nesses eventos, promovemos duas edições do Encontro 
de Coordenadores e fizemos mais de 30 homenagens 
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aos primeiros profissionais registrados nas regiões, às or-
ganizações parceiras dos 50 anos da profissão, às primei-
ras instituições de ensino superior em Administração e 
aos professores que há mais tempo ministram disciplinas 
técnicas dos cursos da área. 

Realizamos ainda diversas palestras na capital, como a 
intitulada A importância da mulher na gestão e o espaço 
para a transformação na área pública, ministrada por Re-
nata Vilhena. A fim de celebrar os 50 anos da profissão, 
divulgamos a campanha Jubileu de Ouro nas linhas de 
ônibus da região Centro-Sul de Belo Horizonte e fizemos 
uma parceria com a Associação das Caminhantes da Es-
trada Real para o plantio de mudas de árvores. 

Outro dado importante foi a 
conclusão do processo licitató-
rio para a locação do terreno do 
CRA-MG na Rua Timbiras, ge-
rando receita para o Conselho.  
Também participamos de 57 
colações de grau de instituições 
de ensino superior no estado e 
registramos mais de 1.200 pro-
fissionais até maio. Estivemos 

no Congresso Nacional para pleitearmos a inclusão da 
profissão de Administrador na Lei de Benefício Fiscal do 
ISSQN e estamos confiantes de que teremos um retor-
no positivo em breve. Assim, seguimos para o segundo 
semestre comprometidos com o propósito de fazer do 
CRA-MG uma referência na prestação de serviços ao re-
gistrado.

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

     Até abril, foram realizadas 204 
visitas a empregadoras e regularizados 

306 registros de pessoas físicas e 30 
registros de pessoas jurídicas”
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Novos GETs são instalados

Vereadores homenageiam CRA-MG

Compostos por Administradores, 
estudiosos de áreas afins e voluntá-
rios, os Grupos de Estudos Temáticos 
(GETs) estão reunindo cada vez mais 
participantes no CRA-MG. Os encon-
tros abordam temas de interesse de 
profissionais e da sociedade civil, vol-
tados para a orientação e a valorização 
da carreira do Administrador e dos 
Tecnólogos em Administração.

Além dos grupos já instalados de Au-
ditoria; Perícia; Governança Corpo-
rativa e Compliance; Ensino; Jovem 
Administrador; e Gestão Pública, estão 
em processo de implantação os GETs 
de Logística e de outras atividades de 
gestão. Cada grupo tem um coorde-
nador e segue orientações aprovadas 
pela Diretoria e pelo Plenário do Con-
selho. 

O resultado dos trabalhos é direcio-
nado aos profissionais registrados e 
compõe o Relatório Anual de Ges-
tão do CRA-MG. Os interessados em 
propor outros temas também estão 
convidados a formar novas turmas. 
Basta entrar em contato pelo e-mail 
formacao@cramg.org.br, ou pe-
los telefones (31) 3274-6268 e (31) 
3274-5536.

No dia 8 de junho, às 19h, a Câmara Municipal de Belo 
Horizonte realizou a reunião solene de entrega do Diplo-
ma de Honra ao Mérito ao CRA-MG. A homenagem foi 
 um reconhecimento pelos 50 anos de regulamentação 
da profissão.

Indicada pelo ex-vereador Osmam Miranda, a honraria 
foi entregue ao presidente do Conselho, Adm. Afonso 
Victor Vianna de Andrade, pelo vereador Bruno Miran-
da. O evento marcou o lançamento oficial do Jubileu de 
Ouro pelo CRA-MG. 

GET de Governança Corporativa

GET de Auditoria

GET de Perícia
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O CRA-MG participa de avaliações 
de cursos para subsidiar processos 
estabelecidos pelo Ministério da 
Educação (MEC). De janeiro a abril, 
uma comissão formada pelo Con-
selho avaliou oito cursos de Admi-
nistração. O objetivo é garantir a 
autorização e a renovação de reco-

nhecimento dos cursos de bacharelado na área. Para isso, 
são considerados critérios como pertinência, relevância e 
inovação.

Em março, o CRA-MG aprovou o Programa de Concilia-
ção de Débitos 2015/2016. As empresas e os profissionais 
registrados que estão inadimplentes com o Conselho 
podem aproveitar as condições especiais para quitarem 
suas dívidas. Neste ano, os descontos oferecidos foram 
modificados, mas a possibilidade de regularizar a situa-
ção sem multas e juros continua. As condições são válidas 

para o pagamento das anuidades anteriores a 2015.

Os interessados podem imprimir os boletos pelo site do 
CRA-MG, www.cramg.org.br, após aderirem ao formu-
lário disponível no link de acesso para efetivação de con-
ciliação de débitos. 

Ao fim do processo, o CRA-MG encaminha os resulta-
dos do trabalho para o CFA, que os protocola no Sistema            
e-MEC, compartilhado com as instituições de ensino. Na 
avaliação, o CRA-MG identifica informações relevantes 
sobre o perfil, a formação e a empregabilidade do futuro 
Administrador no mercado de trabalho, bem como a es-
trutura curricular e a relevância do curso e da instituição 
para a sociedade.

Programa de Conciliação 2015/2016
tem novas condições

Cursos de Administração 
são avaliados

À vista, em parcela única
Desconto de 5% no montante 
principal.

Parcelado em 2 vezes
Primeira parcela em até 30 dias 
e segunda em até 60 dias, con-
tados a partir da assinatura do 
Termo de Conciliação de Dívida.

Parcelado em 3 vezes
Primeira parcela em até 30 dias, 
segunda em até 60 e terceira em 
até 90 dias, contados a partir da 
assinatura do Termo de Concilia-
ção de Dívida.

Condições de pagamento*

*Para todas as condições, estão excluídos juros e multas.

F IQUE  POR  DENTRO
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Nos dias 15, 16 e 17 de abril, o CRA-MG realizou, em 
Sete Lagoas, o primeiro Fórum Mineiro de Adminis-
tração (FMA) de 2015, e estreou as comemorações, 
no interior do estado, dos 50 anos de regulamentação 
da profissão. O presidente do Conselho, Adm. Afon-
so Victor Vianna de Andrade, um dos precursores da 
Administração em Minas, foi responsável por abrir o 
encontro.

A programação contou com um talk-show entre em-
presários e representantes das instituições de ensino 
da cidade. Participaram o vice-presidente de Orienta-
ção e Fiscalização Profissional do CRA-MG, Adm. Gil-
mar Camargo, que mediou as discussões; o presidente 
do CRA-MG, Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade;  o 
coordenador do curso de Administração do Promove, 
Adm. Carlos Henrique Coura; o diretor da Faculdade 
Cenecista, Pedro Henrique Ramos; a coordenadora da 
Unifemm, Adm. Luciana Branco Penna; o diretor da Fa-

FMA abre comemorações  de 50 anos

EVENTO

culdade Ciências da Vida, Adm. Valcir Marcílio Farias; a 
empresária da Búfalo Ferramentas e diretora da Asso-
ciação Comercial e Industrial (ACI), Adm. Rosani Lopes; 
e o empresário do Grupo Rocholi e vice-presidente da 
ACI de Sete Lagoas, Eduardo Rocholi.

Entre os principais assuntos abordados, um dos des-
taques foi o fato de que o profissional almejado pelas 
organizações é aquele capaz de ajudá-las a crescer. “Ele 
deve indicar melhorias às empresas por meio de estu-
do, análise de números e estatísticas sobre o ramo do 
negócio. Ele deve enxergar mais soluções e menos pro-
blemas”, disse Eduardo Rocholi, que resumiu o que os 
gestores mais esperam de um candidato a emprego: 
atitude.

Os representantes das instituições de ensino concor-
daram e acrescentaram que o aluno também é respon-
sável por sua carreira, já que as atitudes que terão no 

Profissionais e estudantes se reuniram para refletir sobre a evolução da Administração nas últimas décadas
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mercado começam a ser vistas durante a graduação. 
O Adm. Carlos Coura ressaltou que o desempenho é 
a soma do conhecimento, da habilidade e da atitude. 

Outro momento de destaque foi a realização do En-
contro de Professores e Coordenadores de Adminis-
tração de Sete Lagoas. Durante o evento, a Adm. Célia 
Corrêa discorreu sobre a participação do CRA-MG nas 
avaliações das instituições de ensino pelo Sistema e-
-MEC (veja mais na página 4) e citou as oportunidades 
de aprofundamento técnico dos Grupos de Estudos 
Temáticos (GETs). Já o Adm. Antônio Carlos Athayde, 
diretor-geral da Angrad, apresentou o tema O Enade 
na visão da Angrad à comunidade acadêmica de Sete 
Lagoas.

Troca de experiências

Nesta edição do FMA, o diretor da EMD Locomotivas 
do Brasil, Adm. Hércules de Luna, compartilhou com 
os presentes sua experiência à frente da empresa. Na 
apresentação do case de sucesso da organização, o di-
retor contou que a EMD chegou em Sete Lagoas com 
a proposta de contratar a maior parte da mão de obra 
na própria cidade. 

A empresa optou por instalar-se em um local ermo, 
que era ponto de marginalidade, a fim de restabele-
cer o local e levar progresso à comunidade. Deu certo. 
“Por trás de toda a implantação da EMD, está a ação do 
Administrador”, concluiu o  diretor da empresa.

Em seguida, foi a vez do assessor jurídico do CRA -MG, 
Adv. Abel Chaves Júnior, palestrar sobre a Responsa-
bilidade jurídica do profissional de Administração, res-
saltando as questões tributárias, penais e trabalhistas 
que podem ser imputadas ao Administrador respon-
sável por uma empresa. 

Responsabilidade social

A programação do Fórum Mineiro de Administração 
foi marcada por ações de celebração dos 50 anos da 
profissão. O presidente do CRA-MG e o vice-presiden-
te de Orientação e Fiscalização Profissional foram re-
cebidos pelo prefeito da cidade, Márcio Reinaldo, que 
aproveitou a reunião para parabenizá-los pelo ano 
especial. 

Em outra ação, o CRA-MG, em parceria com a Associa-
ção das Caminhantes da Estrada Real (Acer), a Emater 
e o Horto de Sete Lagoas, promoveu o plantio de uma 
muda de pau-brasil na Praça Dom Carmelo Mota, uma 
das principais do município. A iniciativa fez parte do 
projeto Árvore é Vida, que tem como meta o plantio 
de um milhão de mudas no entorno da Estrada Real e 
em espaços públicos de Minas Gerais.

Quem esteve presente no FMA ainda pôde ajudar o 
Serviço de Promoção ao Menor e à Família (Serpaf ), 
por meio da doação de livros e materiais escolares. A 
instituição, fundada em 1968, atende a famílias vulne-
ráveis de Sete Lagoas.

Participantes do evento, em parceria com os membros da Acer, realizaram o plantio de mudas em Sete Lagoas
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Em celebração aos 50 anos da Administração, o 
FMA foi palco de uma cerimônia para homenagear 
personalidades que contribuíram para o desen-
volvimento da profissão no estado. Saiba quem foi 
agraciado!

EVENTO

Reconhecimento e valorização

Primeiros Administradores da região Central a 
se registrarem no CRA-MG:

Adm. Geraldo Otávio de Melo Ferreira - Adm. 
Alcebíades Maciel da Costa - Adm. Maria das 
Graças Lopes Rocha Milhomen - Adm. Roberto de 
Magalhães Quadros  - Adm. Ovídio Braga Netto 
- Adm. Hugo Flávio Lobato Marinho - Adm. Rui 
Pereira Gonçalves - Adm. Faustino de Oliveira 
Filho - Adm. Paulo Guilherme Marcelino de 
Oliveira - Adm. Egmar Gonçalves da Silva - Adm. 
Acácio Antônio Diniz - Adm. Ademir Francisco de 

Souza - Adm. Antônio Damásio Teixeira - Adm. 
Fernando Rocha Carvalho - Adm. Paulo César 
Duarte Franca.

Faculdade mais antiga da região Central:
Faculdade Arquidiocesana de Curvelo

Instituições parceiras da comemoração dos 50 
anos da Administração:
Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas 
- Ciências da Vida - Faculdade Cenecista de Sete 
Lagoas - Faculdades Promove - Unifemm

Professores pioneiros no ensino da Adminis-
tração da região:
Ciências da Vida: Adm. Valcir Marcílio Farias
Faculdade Cenecista de Sete Lagoas: Adm. Ider-
aldo César de Lima Braga
Faculdades Promove: Adm. Carlos Henrique 
Nascimento Coura
Unifemm: Adm. Jakeline França Dutra
Faculdade Arquidiocesana de Curvelo: Adm. 
Reginaldo Vasconcelos Sena
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Compliance para cumprimento 
legal da organização

O termo compliance significa fazer cumprir os regula-
mentos internos e externos, e os planos de prevenção e 
condutas éticas da empresa, com o objetivo de mitigar 
riscos que possam gerar sanções legais ou normativas, 
perdas financeiras, ou mesmo, crises de reputação. 

Em meados da década de 90, o termo ganhou força 
com o propósito de regulamentar, assegurar e garantir 
conformidade legal, além de proporcionar transparên-
cia às atividades desenvolvidas envolvendo a alta admi-
nistração, as pessoas, as negociações, os investimentos 
e as transações financeiras das organizações. 

O compliance ainda vai além das barreiras regulamen-
tares, incorporando princípios de integridade e condu-
ta ética. Ser e estar compliance é, acima de tudo, uma 
obrigação individual de cada colaborador da organiza-
ção. Portanto, deve-se ter em mente que, mesmo que 
nenhuma lei ou norma seja descumprida, ações que 
tragam impactos negativos podem gerar problemas 
de imagem e publicidade adversa, comprometendo 
a continuidade de qualquer entidade. E uma empresa 
que perde a confiança perde a identidade. 

Mas, por que a necessidade do compliance?

As empresas estão suscetíveis a multas com valores 
significativos pela ausência de controles internos efica-
zes e de conhecimento dos riscos que colaboram para 
práticas indevidas, como a corrupção e o suborno, com 
agentes públicos ou não; o não cumprimento dos di-
reitos dos trabalhadores (dumping social); o conflito de 
interesses; a falha na segurança e proteção das informa-
ções geradas; a lavagem de dinheiro; o lobby político; 
e as fraudes contábeis. Esses fatores podem gerar um 
risco de reputação irreversível. 

O grande desafio é detectar e evitar problemas que sur-
gem por ingerências de uma gestão segura e confiável. 
A política do compliance contribui para prevenir a orga-
nização de ações predadoras e mal-intencionadas em 
sua essência. Afinal, fatos e ações que comprometem a 
segurança, a gestão, a saúde financeira e a credibilida-
de da empresa dependem da existência de corruptores.

O compliance visa minimizar o impacto negativo, in-
corporando as atribuições de uma gestão eficaz dos 
profissionais da Administração: o comprometimento, 
a criação de programas e o cumprimento de políticas 
que assegurem as boas práticas, os controles internos e 
a segurança de acionistas, proprietários e clientes. Para 
isso, o profissional de compliance deve estar diretamen-
te ligado (subordinado) à alta administração, para ga-
rantir a independência de suas atividades e a real im-
plantação de sua política.

Uma luz de ações coercitivas nos tem mostrado medi-
das corretivas vindo à tona em relação a grandes e es-
colados corruptores. Quem sabe essa é a hora e a vez de 
se fazer cumprir medidas que previnem riscos e redu-
zem contingências expostas na filosofia de compliance? 
Pratique e utilize a segurança e o cumprimento dessa 
política.

Texto elaborado pelo Adm. Jehu Pinto de Aguilar 
Filho, com colaboração do Adm. César Leandro.

Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho, vice-presidente 
de Marketing
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CONHEÇ A  O  CRA-MGPAL AVRA  DO  ADMIN ISTRADOR

Há exatamente 50 anos, o Adm. Nacib Hetti saiu da 
FACE-UFMG para enfrentar seu primeiro desafio no 
mercado. “Eu nasci Administrador junto ao CRA-MG”, 
afirma o profissional. Mesmo com a posterior diplo-
mação em Direito, ele não se afastou de sua forma-
ção original, complementando sua expertise na área 
financeira.

Nesses 50 anos, o que o senhor destaca em ter-
mos de evolução da profissão?

Quando o homem pulou da árvore e entrou na ca-
verna, praticou seu primeiro ato administrativo. 
Mesmo sem a linguagem estabelecida, ele definiu o 
layout do seu novo habitat, designando os espaços 
físicos e indicando um organograma natural. A or-
ganização social, no entanto, só teve início quando 
o homem deixou de ser extrativista e passou a pro-
duzir seu alimento. A real evolução da profissão nos 
últimos 50 anos tem correlação direta com a chega-
da da automação, da informática, da mecatrônica e 
da cibernética. Quem não se adaptar deve procurar 
outra profissão.

E o que ainda precisa ser melhorado?

A prevalência do interesse público sobre os inte-
resses individuais estabeleceu regras diferenciadas 
entre as gestões pública e privada, sem perder a ca-
racterística básica do estabelecimento de uma lógi-
ca organizacional, condicionando os indivíduos e os 
bens materiais no interesse maior da sociedade. A 
melhoria está na conscientização do Administrador 
público como um ente que deve ter a ética como ins-
trumento de trabalho. A complexidade de suas rela-
ções com a sociedade merece muita reflexão. 

Em 2015, a profissão completa 50 anos. Qual é o 
papel das entidades de classe para se chegar num 
momento como esse?

Questiono a forma como todas as entidades de clas-
se se aproximam do poder público constituído. No 
Brasil, os representantes dos segmentos profissionais 
se aproximaram demasiadamente do poder, criando 
a figura do “amigo da casa”, representado pelo polí-
tico ou governante de ocasião. O fato traz um natu-
ral constrangimento quando os interesses a serem 
defendidos são encaminhados sem a contundência 
necessária. Algumas vezes, agem como um corpo au-
xiliar do Estado.  

Ainda assim, o senhor foi um dos primeiros Admi-
nistradores inscritos no CRA-MG. O quanto é im-
portante ser um profissional registrado? 

O registro em qualquer organismo representativo, 
desde a ONU até o sindicato dos varredores de rua, 
é a legitimação da qualidade do representado. O que 
está sendo inscrita não é somente a pessoa física do 
Administrador, mas também sua figura institucional, 
revestida de direitos e obrigações frente à sociedade, 
que pede sua contribuição para o desenvolvimento 
do país. O Administrador pode viver sem as benes-
ses materiais da sua entidade representativa, mas 
não vive sem sua legitimação como um importante 
agente da sociedade civil. 

Administração como algo natural do ser

Adm. Nacib Hetti:  “A melhoria [da profissão] está 
na conscientização do Administrador público como 
um ente que deve ter a ética como instrumento de 
trabalho”
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CONHEÇ A  O  CRA-MGPAL AVRA  DO  ADMIN ISTRADOR

Em meados da década de 60, a Administração con-
sistia em uma formação técnica. Com o passar do 
tempo, a profissão seguiu a linha acadêmica, trans-
formando o curso de Administração de Empresas em 
um dos mais reconhecidos do país. Quem relembra 
a história é a Adm. Maria C. Campos, profissional da 
Administração e pintora reconhecida internacional-
mente.

Conte um pouco da sua trajetória profissional ao 
longo dessas décadas.

Fui aluna da Escola Guignard e me tornei pintora. 
Há um livro escrito sobre mim que se chama O re-
alismo ecológico de Maria Campos. Paralelamente, 
exerci plenamente minha função de Administradora 
de Empresas nas divisões de finanças e Administra-
ção do Sesi; na minha pequena empresa, a Pedrast; e 
num banco americano onde trabalhei como gerente. 

A senhora viveu a transição dos dois momentos 
da Administração: do curso técnico para a gradu-
ação. Havia diferença de um para o outro?

Não. O que o técnico fazia era gerir, administrar e cui-
dar da parte das finanças e da rotina de uma empre-
sa. Tudo isso era função do próprio Administrador de 

Empresas. Fazíamos planejamento, análise de contas 
e projeto de planilhas para a gestão de finanças. 

Hoje, a profissão e o profissional da Administra-
ção conquistaram a devida valorização? 

Antigamente, a imagem que se tinha de um Adminis-
trador era a de um mero cuidador de contabilidade, 
de pessoal ou de secretaria. Era uma ideia restrita de 
que o profissional era apenas um participante. Com 
o tempo, perceberam que ele tem o poder de modi-
ficar o plano de uma organização. Hoje, com a força 
da informática, esse valor passou a ser ainda maior. 
Você vê muitos profissionais sendo solicitados, pois 
eles podem fazer uma empresa crescer e ter sucesso. 

E o papel do CRA-MG na promoção desse reco-
nhecimento?

É muito importante. A partir do CRA, a profissão con-
quistou respeito. A sociedade sabe que existe uma 
profissão forte no mercado. Não é só advogado, 
engenheiro e médico. O Administrador se impôs. O 
Conselho promove conferências e seminários, e tem 
importantes publicações. Assim, o profissional con-
quistou sua relevância e pode modificar o caminho 
das grandes empresas. 

A senhora foi uma das primeiras mulheres a exer-
cerem a profissão em Minas. Como foi ser uma 
precursora feminina na área?

No início, eu participava de seminários e congressos, 
e só via homens. Como gerente do Banco America-
no, eu ia a reuniões como a única mulher. Fui uma 
pioneira. Hoje, você vê mulheres ocupando direto-
rias de grandes empresas. A mulher se firmou como 
uma gestora eficiente e de confiança. Ela não tem 
mais uma presença apenas estética, é também uma 
presença ética, mostrando moral e competência. Eu 
me sinto uma profissional realizada. Acho que honrei 
a Administração. E nos lugares em que a exerci, fui 
respeitada.

A mulher por trás da Adminstradora

Adm. Maria C. Campos: “A mulher se firmou como 
uma gestora eficiente e de confiança. Ela não tem 
mais uma presença apenas estética”
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Araxá

Nos meses de abril e maio, 11 cidades da região Central 
do estado foram contempladas pelo CRA-MG com o Cir-
cuito Mineiro de Administração (CMA). Estudantes e pro-
fissionais registrados assistiram às seguintes palestras: 
Marketing pessoal, Construindo além do presente e Admi-

nistração – passado, presente e futuro, do Adm. Gilmar 
Camargo de Almeida; O Administrador na gestão da sua 
carreira, da Adm. Célia Correa; e Entusiasmo, motivação e 
competência – fatores essenciais para o sucesso profissio-
nal, do Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho.

Bom DespachoAraçuaí 

Curvelo Itabira João Monlevade

Nova Serrana Pará de Minas Pedro Leopoldo

São Gotardo Teófilo Otoni

G IRO  PELO  INTER IOR

CMA movimenta o interior


