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Que venham mais 50 anos
Em 1965, o governo do 

presidente Castelo Branco 
regulamentou a profissão 
de Administrador no Bra-
sil. Desde então, passamos 
por 50 anos de grandes 
transformações. Muitas 
delas, articuladas pelos 
Conselhos, tanto o Federal 
como os Regionais, que 
surgiram para zelar pela 

ética e pela fiscalização do exercício da Administração.
Somos privilegiados por participar desse marco na histó-

ria de nossa profissão. E, particularmente, sinto ainda mais 
orgulho em poder estar à frente do 
CRA-MG neste momento. Desde o iní-
cio do ano, vivenciamos o Jubileu de 
Ouro numa série de ações planejadas 
pelo Conselho. O auge da programação 
foi o sucesso da comemoração do Dia 
do Administrador, que reuniu centenas 
de estudantes e profissionais da área. 

No dia 8 de setembro, saímos do 
Cine Brasil Vallourec com a sensação 
de que estamos mais fortes. A Administração se tornou 
uma das profissões mais importantes do país, reconhecida 
e respeitada pela sociedade. E a cada dia, temos a certeza 
de que somos os mais qualificados para contribuir para as 
mudanças estruturais de que o Brasil precisa.

Dando continuidade às ações de integração promovidas 
pelo CRA-MG, estamos com grandes expectativas para a 
corrida Circuito do Fogo, no dia 13 de dezembro. Convida-
mos os profissionais mineiros a mostrarem que seguimos 
de mãos dadas na busca pelo bem-estar, pela saúde e pela 
união de nossa classe.

conselHeiros do cra-mG • efetivos: Adm. Adriana de Morais, Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade, Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar, Adm. Antônio 
Eustáquio Barbosa, Adm. Célia Maria Corrêa Pereira, Adm.Gilmar Camargo de Almeida, Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho, Adm. Luciano Fernandes Novaes, 
Adm. Marcos Silva Ramos, Adm. Raul Alberto Marinuzzi • suplentes: Adm. Marco Antônio Machado, Adm. Dante Grassi Pinto Ferreira, Adm. Cléver Soares 
David Amorim, Adm. Gilson Elesbão de Siqueira, Adm. Rodrigo Souza de Deus, Adm. Marcos Eduardo Tanner, Adm. Rodrigo Júlio dos Santos, Adm. 
Cláudia Aparecida Machado, Adm. Rosânia Emília Ribeiro, Adm. Joubert Roberto Ferreira Fidelis • assessora de comunicação e eventos: Sílvia Pessoa MG 11.781 
• Jornalista responsável: Ana Carolina Bicalho – 11.867/MG •  conselHo reGional de adminstração de minas Gerais - cra-mG • endereço: Av. Afonso Pena, 981, 1º 
andar, Centro - Belo Horizonte - MG • ceP: 30130-002 • telefone: (31) 3274-0677 • site: www.cramg.org.br • e-mail: cramg@cramg.org.br

Produção de texto, edição, diaGramação e revisão: Partners comunicação inteGrada • telefone: (31) 3029-6888 • site: www.partnerscom.com.br

Também celebramos a profissão com novidades no depar-
tamento de Orientação e Fiscalização Profissional do Conse-
lho. Além de uma divisão mais clara entre as duas atividades, a 
parte da Orientação foi ampliada para reforçar nos estudantes, 
desde o início da formação, a consciência sobre o exercício le-
gal da Administração.

Para isso, em breve, será efetivada a reestruturação das sec-
cionais do CRA-MG. O objetivo é nomear um representante do 
Conselho em cada instituição de ensino do interior que ofereça 
o curso de Administração, de modo a aproximar a entidade de 
alunos e docentes. Quanto às ações de fiscalização, as visitas às 
empresas mineiras têm sido bastante positivas. Várias já nos re-
ceberam e nos deram retornos excelentes.

Outra inovação em curso no CRA-MG é o aumento da nossa 
estrutura de informatização. Começa-
mos com o aprimoramento das ferra-
mentas de atendimento ao público, o 
que trará mais agilidade e assertividade 
no contato com nossos profissionais e 
parceiros.

Tantas ações de relacionamento e 
consolidação da profissão adiantam 
nossos planos para o ano de 2016. O 
CRA-MG pretende disponibilizar um 

valor maior no orçamento do ano que vem para investir ain-
da mais na comunicação com os profissionais da Adminis-
tração e os órgãos estratégicos em Minas. Isso faz parte da 
nossa busca constante pela valorização da profissão e nos 
dá a certeza de que tudo o que conquistamos e festejamos 
hoje foi sonhado, planejado e construído com antecedên-
cia e uma luta incansável por dias melhores.

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

       a cada dia, temos  
a certeza de que somos os mais 

qualificados para contribuir 
para as mudanças estruturais 

de que o brasil precisa.” 
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Participantes do curso tiveram aulas  
com o Adm. José Vuotto 

O X Encontro dos Coordenadores dos Cursos de Ad-
ministração de Minas Gerais foi realizado pelo CRA-
-MG no dia 26 de setembro. A programação foi marca-
da por um ciclo de palestras.

Com o tema Gestão e Formação de Profissionais no 
Contexto da Pós-Modernidade, o professor Wille Muriel, 
diretor-executivo da Carta Consulta, abordou ações 
relevantes que podem ser adotadas pelos docentes 
para que tenham sucesso na formação dos novos ges-
tores. Entre as dicas, estava o investimento em cursos 
de pós-graduação inovadores e em empreendedoris-
mo digital. 

Outra palestra de destaque foi a intitulada A Ino-
vação Pedagógica no Curso de Administração e os Im-
pactos sobre os Resultados do Enade, apresentada pelo 
professor e Adm. Mauro Kreuz, diretor da Câmara de 
Formação Profissional do CFA. Ele mostrou como o 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Ena-
de) e outros indicadores são fundamentais para que 
os cursos de Administração sejam mais valorizados 
pela sociedade e pelo mercado de trabalho.

f ique  Por  dentro

Sucesso de inscrições, o curso de Introdução à Perícia 
Judicial foi realizado pelo CRA-MG em setembro. Duran-
te quatro dias, os participantes conheceram os funda-
mentos da perícia judicial e as qualificações necessárias 
para os profissionais que querem aderir à área. O curso 
foi ministrado pelo professor e Adm. José Vuotto Nievas, 
consultor em perícia e técnico do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. 

Entre os assuntos abordados, estiveram as situações 
que o perito pode se deparar na execução do trabalho. O 
professor ressaltou também outros temas, como “a ela-
boração da proposta de honorários, a estrutura do laudo 
pericial, a elaboração do plano de trabalho pericial, os 
normativos que regulamentam o trabalho do perito Ad-
ministrador, entre outros”.

Segundo ele, essa ainda é uma área pouco explorada 

na Administração, por isso a importância de divulgá-la. 
“O profissional pode atuar judicial e extrajudicialmente 
em áreas como marketing, planejamento, materiais, fi-
nanças, análise de sistemas, Administração geral e outras 
atividades exclusivas do Administrador”, disse. Ele tam-
bém ressaltou que o perito não tem vínculo empregatí-
cio com a justiça e atua como profissional liberal.

Perícia judicial é foco de estudo

Educadores discutem formação  
do Administrador

O encontro foi realizado no Auditório do CRA-MG
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atual idade

A proposta da volta da Contribuição Provisória 

sobre Movimentações Financeiras (CPMF), feita 

pelo Governo Federal nas últimas semanas, fez os 

brasileiros relembrarem um passado não muito 

distante. O chamado “imposto do cheque”, cria-

do em 1996 para arrecadar recursos para a saú-

de, havia sido extinto há oito anos. Agora, com o 

delicado cenário político e econômico do Brasil, o 

Governo defende o retorno da contribuição, na ex-

pectativa de gerar uma receita de R$32 bilhões aos 

cofres públicos em 2016.

Caso siga a mesma linha de sua última versão, a 

medida afetará as transações bancárias feitas no 

débito e terá efeito cascata, ou seja, em cada movi-

mentação financeira que uma pessoa ou empresa 

fizer, haverá a incidência da tributação. Na prática, 

isso poderá comprometer ações simples, como o 

saque no caixa eletrônico, o pagamento de uma 

conta via boleto bancário e o pagamento da fatura 

do cartão de crédito. 

Rodrigo Garcia, diretor da área técnica da In-

vestor, consultora financeira, afirma que apenas 

as pessoas físicas com rendimento de até três 

salários mínimos seriam isentas da tributação. 

“Diretamente, elas estariam livres dos im-

postos. Mas, indiretamente, as pes-

soas acabam sendo impactadas pelo 

aumento dos preços dos produtos e 

serviços”, alerta.

Dessa vez, a tributação prevista é 

de 0,2% e o objetivo é cobrir gastos da 

Previdência Social. Mas, segundo o especialista, a 

proposta pode ser ampliada: “O ministro da Saú-

de, Marcelo Castro, já disse que seria interessante 

destinar parte dos recursos da CPMF para a saúde, 

que também precisa de aumento de receita. E o 

Governo Federal ainda articula abrir parte da arre-

cadação para os Estados e Municípios.”

Rodrigo chama atenção para as consequências 

da CPMF para as empresas, já que o imposto mexe 

sensivelmente com algumas estratégias corporati-

vas. “O jeito de gerir as empresas no Brasil está mu-

dando por conta da crise. O empresariado, além de 

sua atividade operacional, tem que entender mui-

to bem de engenharia financeira, de projeção de 

fluxo de caixa, dos impactos do novo imposto, da 

necessidade de capital de giro e de como buscará 

recursos para poder subsidiar seu capital de giro 

por mais tempo”, afirmou. 

Rodrigo explica que o Governo considera a CPMF 

uma saída segura para a queda brusca de arreca-

dação de impostos, causada pela economia desa-

quecida. “O índice de inadimplência é quase nulo, 

já que a retenção é feita pelo próprio agente finan-

ceiro”, garante. A medida está em fase de aprova-

ção no Congresso Nacional.

CPMF: alívio para o Governo  
e aperto para o cidadão
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eventos

No dia 9 de setembro, os profissionais da Administra-

ção tiveram dois grandes motivos para comemorar. Além 

do Dia do Administrador, marcado pela data, a classe fes-

tejou os 50 anos da profissão. E a celebração não poderia 

ser mais especial. No dia 8, estudantes e profissionais da 

Administração se confraternizaram no Cine Theatro Bra-

sil Vallourec, em Belo Horizonte, e relembraram os anos 

de evolução da profissão. 

O presidente do CRA-MG, o Adm. Afonso Victor Vianna 

de Andrade, revelou o orgulho de estar à frente da en-

tidade no Jubileu de Ouro: “Nossa profissão se tornou 

uma das mais importantes do Brasil. 

Já somos 420 mil registrados e vamos 

continuar caminhando de mãos da-

das para mudar o país”. 

Junto com a profissão, o Sistema 

CFA/CRAs também se fortaleceu. 

“É grande a satisfação de ver esse 

Conselho tão estabelecido em Belo 

Horizonte”, disse o Adm. Marcelo de 

Souza e Silva, secretário municipal da 

Regional Centro-Sul, que represen-

tou o prefeito Márcio Lacerda. 

A importância do surgimento dos 

Conselhos foi lembrada no evento, reforçando o papel 

da entidade de zelar pela fiscalização e pela ética na Ad-

ministração. Esta, inclusive, foi tema da grande palestra 

da noite, Ética, Organização e Indivíduos, do historiador 

Leandro Karnal. O público se deliciou com as histórias do 

palestrante sobre a ética ao longo dos anos. 

Karnal falou dos paradigmas da sociedade contem-

porânea, em que a velocidade das informações e trans-

formações fez nascer uma geração pautada por valores 

individuais. Segundo o historiador, o diálogo é a única 

forma de limitar o individualismo e entrar no âmbito 

coletivo. “Sem ética, não há diálogo e, portanto, não há 

humanidade”. E são esses valores que definem o pleno 

exercício da Administração.

Público consciente

A palestra foi um aprendizado importante para a es-

tudante de Administração Adriana Fernandes Luz, da 

Faculdade Anhanguera. “Na atual conjuntura do nosso 

país, o que está faltando é ética. En-

tão, esperamos trazer esse valor para 

nossa vida, para passarmos isso para 

a profissão. Essa foi uma boa oportu-

nidade de refletirmos sobre nossas 

atitudes”, afirmou. 

O Adm. José Joviano de Almeida 

Teixeira, especialista na área de su-

primentos e logística, fez um paralelo 

das reflexões levantadas na palestra 

e seu dia a dia. “Para tentarmos elimi-

nar os problemas de relacionamento 

entre fornecedores e negociadores, 

adotamos um padrão de ética para a área de suprimen-

tos e compras, orientando os profissionais sobre como 

eles devem lidar com os clientes.”

De acordo com ele, a ética é um exercício sem fim. E 

para ter certeza de que uma decisão foi tomada acerta-

damente, basta ver a questão sob a prova quádrupla do 

Rotary Internacional: “É justo? É verdade? Criará boa von-

tade entre os interessados? Será benéfico para todos?”.

Jubileu de Ouro mostra a força  
da Administração
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Líder de resultados

Desde o início de 2015, o CRA-MG vem realizan-
do diversas ações para marcar o ano do Jubileu de 
Ouro da Administração. A programação foi intensi-
ficada no mês de setembro. Um dos destaques foi a 
palestra Change Management: Buscando a Liderança 
de Resultados, proferida pelo Adm. Cledorvino Belini, 
presidente da Fiat Chrysler Participações Brasil e da 
Fiat Chrysler Automobiles para a América Latina.

eventos

Ele falou sobre a trajetória dos processos adminis-
trativos da montadora, que está sempre em busca 
da liderança de resultados. Belini também explicou 
como é o change management, ou gerenciamento de 
mudanças, feito por meio da inovação, da qualidade, 
da tecnologia, da competitividade e do relaciona-
mento com os stakeholders.

Adm. Afonso Vianna, presidente do CRA-MG

Adm. Cledorvino Belini, presidente da Fiat Chrysler, em palestra comemorativa 

Profissionais e estudantes de Administração 
lotaram o teatro

O historiador e palestrante Leandro KarnalApresentação do Coral Encanto de Rio Acima
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eventos

Homenagens pelo estado

No dia 9 de setembro, a Câmara Municipal de Teófi-
lo Otoni realizou uma sessão solene pelos 50 anos de 
regulamentação da Administração. A representante 
do Conselho na cidade, Adm. Ayesha Schwartez Sou-
za, recebeu uma Moção Honrosa pelos préstimos à 
classe de Administradores da região. 

No dia 10 de setembro, a Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais também homenageou o CRA-MG, 
em uma solenidade com a presença do presidente 
do Conselho, o Adm. Afonso Victor Vianna. Em 23 de 
setembro, foi a vez da Câmara Municipal de Timóteo 

Acima, homenagem da Câmara de Timóteo, com a presença do Adm. Joubert Fidelis (à esquerda) e do 
presidente, Adm. Afonso Victor Vianna (centro). Abaixo, na Assembleia de Minas Gerais, o deputado Dilzon 
Melo, o presidente do CRA-MG e o 3º vice-presidente da Assembleia, Bráulio Braz

homenagear a profissão. O presidente, Adm. Afonso 
Victor Vianna, e o conselheiro, Adm. Joubert Roberto 
Fidelis, participaram da cerimônia.

Em Viçosa, o vice-presidente de Marketing, Adm. 
Jehu Pinto de Aguilar Filho, recebeu a Moção Hon-
rosa da Câmara Municipal da cidade em nome do 
presidente do Conselho. A solenidade foi realizada 
no dia 29 de setembro. O CRA-MG também foi home-
nageado na Câmara Municipal de Poços de Caldas. 
Os votos de congratulações ressaltaram as diferentes 
áreas de atuação do Administrador e a importância 
desse profissional para o desenvolvimento do país.
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eventos

Participe da corrida do Administrador 

Também faz parte da programação do Jubileu 
de Ouro a corrida dos Administradores. O evento 
será no dia 13 de dezembro, e o CRA-MG convida 
todos os profissionais registrados e adimplentes 
a participarem. 

Os preparativos estão avançados. Realizada pela 
Federação Mineira de Esportes com Segurança (Fe-
mesp), a corrida premiará os vencedores com uma 
quantia em dinheiro. O CRA-MG também entregará 
dez troféus aos primeiros profissionais que cruzarem 

Venha participar conosco! 

As inscrições já estão abertas.

a linha de chegada, sendo cinco para a categoria 
masculina e cinco para a feminina. Outros dez troféus 
serão destinados a estudantes da área.

A iniciativa é uma forma de integrar o Conselho e 
promover saúde e bem-estar aos profissionais da Ad-
ministração. Vale ressaltar que a corrida proporciona 
inúmeros benefícios, como a diminuição da pressão 
sanguínea, a redução da gordura corporal e a melho-
ra da ansiedade, da tensão, da qualidade do sono e 
da capacidade cardiovascular e pulmonar.

Os profissionais registrados e adimplentes terão 50% 
de desconto no valor da inscrição e pagarão R$40. Os 
estudantes dos cursos de Administração também pagarão 
esse valor, mediante declaração da faculdade. 

Para se inscrever, clique aqui. 
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Experiência significa aprender ou conhecer além das 
fronteiras. A adquirimos com o tempo, na medida em 
que vamos fazendo experimentos e obtendo resulta-
dos, sejam eles positivos ou negativos. Alguns acredi-
tam que a experiência é obtida na falta de êxito, a exem-
plo do escritor irlandês Oscar Wilde: “A experiência é o 
nome que damos aos nossos erros”.

Na mesma linha, temos o físico alemão Albert Eins-
tein: “Toda decisão acertada é proveniente da experi-
ência. E toda experiência é proveniente de uma decisão 
não acertada”.

De qualquer maneira, com base nos sucessos ou nos 
fracassos, ficarão em nossas men-
tes os experimentos, cujos percur-
sos e resultados servirão de base 
para os próximos, aumentando 
nossos conhecimentos e acumu-
lando em nós experiências.

Considerando que a experiên-
cia se adquire com o tempo, po-
demos concluir que, assim como 
o bom vinho, a experiência está atrelada à senioridade, 
como na linha de raciocínio do fundador da Ford Motor 
Company, Henry Ford: “Elimine a experiência e o bom 
senso dos homens de mais de 50 anos e não sobra-
rá bastante experiência e bom senso para governar o 
mundo”.

Reportando-nos ao ambiente profissional, em espe-
cial na Administração de Empresas, essa citação do Ford 
fica ainda mais evidente quando envolve governança 
corporativa de longo prazo e consultorias. 

Referente às consultorias, em suas diversas especialida-
des, muitos defendem que a experiência é fator impres-
cindível para suas formações, ou seja, um consultor, para 
iniciar sua carreira, deve ter acumulado muitos conheci-
mentos, muita prática, e trazer muitos experimentos em 

sua bagagem para agregar valor aos seus clientes.
Quem defende esse ponto de vista é o empresário 

japonês Konosuke Matsushita, fundador da Panasonic, 
que disse: “Para se tornar uma pessoa experiente em 
qualquer profissão, é preciso somar conhecimentos ad-
quiridos na teoria com a prática”.     

A experiência anda ao lado da senioridade quando 
se exige aspectos de maior abrangência em contextos 
amplos, onde as decisões precisam ser tomadas consi-
derando-se a necessidade de um rastreamento maior e 
onde o juvenil não tem alcance, justamente pelo fato 
de não ter vivido, conhecido e experimentado esse con-

torno de particularidades e expe-
rimentos. 

Baseando-se em Oscar Wilde e 
Albert Einstein, a experiência se 
faz presente na senioridade talvez 
pelo fato de o juvenil não ter tido 
tempo de errar o suficiente para 
ter caminhos para se desviar.

Por outro ângulo, observando-
-se os avanços na área da tecnologia da informação, a 
experiência parece insistir em mudar de lado. No que 
diz respeito a aspectos pontuais e específicos, a seniori-
dade tem cedido lugar ao juvenil, a exemplo da criação 
e utilização de equipamentos e aplicativos de última 
geração. 

Com as inúmeras novas descobertas, os desenvol-
vimentos e as melhorias contínuas, o jovem se ajusta 
melhor à tecnologia e se sobrepõe, momento em que a 
sabedoria da senioridade se rende à técnica do juvenil. 
É quando o júnior ensina ao sênior, quando a experiên-
cia muda de lado, embora, mais cedo ou mais tarde, os 
impulsos tecnológicos da evolução acabem orientados 
e direcionados pela experiência da senioridade. 

      com base nos 
sucessos ou nos fracassos, 

ficarão em nossas mentes os 
experimentos, que servirão de 

base para os próximos” 

oP in ião

Quando a experiência muda de lado
Adm. Alexandre Péret,  

diretor-executivo da Planejar
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conHeç a  o  cra-mGPal avra  do  admin istrador

O Prêmio Belmiro Siqueira, promovido pelo Conse-
lho Federal de Administração (CFA), revelou trabalhos 
de peso neste ano. Foram recebidas 13 indicações, 
divididas em três categorias. Entre os vencedores, 
chamou atenção a obra Cor e Ascensão Profissional: 
Negros em Cargos de Comando, premiada na catego-
ria Livro. A publicação foi indicada pelo CRA-MG, as-
sim como a empresa Ceasaminas (Centrais de Abas-
tecimento de Minas Gerais), vencedora da categoria 
Empresa Cidadã.

O livro foi escrito pela Adm. Andréa Alcione de 
Souza, professora do curso de Administração da PUC 
Minas. Em suas páginas, a autora apresentou uma 
pesquisa sobre a realidade dos gestores negros nas 
empresas, desde o acesso à educação até a entrada 
no mercado de trabalho. A professora falou ao ADM 
Notícias sobre as desigualdades de raça que ainda 
assolam o mercado de trabalho. Confira a entrevista.

De acordo com uma pesquisa da Folha de S. Pau-
lo, os negros são 50,7% da população brasileira, 
mas apenas 7,6% dos profissionais que ocupam 
postos de destaque na política, saúde, artes, Ju-
diciário, universidade e política são negros. Por 
que ainda temos um número tão baixo? 

Os negros e pardos no Brasil sempre ocuparam as 
posições mais baixas na estrutura social, o que difi-
culta o acesso a bens materiais, à educação e à saúde 
de qualidade. Sem acesso à educação e qualificação, 
a estrutura é reproduzida. Aliado a esse fato, o Brasil 
permanece como uma nação que ainda discrimina 
negros e pardos, em função dos estereótipos relacio-
nados à cor e à raça. Prova disso é a dificuldade que 
pude constatar em minha pesquisa sobre a ascensão 
profissional desses profissionais.    

Para uma sociedade como a nossa, quais são as 
consequências dessa pouca representação da po-
pulação negra na elite brasileira?  

É exatamente a reprodução da estrutura desigual 
que mantém os negros em postos subalternos no 
mercado de trabalho.

O Brasil está entre os 15 países com maior desi-
gualdade no mundo e muito dessa realidade afe-
ta diretamente a população negra. Por que os 
avanços nesse sentido ainda são tão lentos? 

A desigualdade de renda afeta mais os negros e 
pardos no Brasil porque eles são maioria entre os 
pobres. Alguns programas sociais de distribuição de 
renda, como o Bolsa Família, e outros de incentivos à 
educação, como o Prouni, têm alcançado resultados 
positivos em relação à inclusão de grupos excluídos. 
Além disso, as políticas e as ações afirmativas, como 
as cotas para negros em universidades, têm garanti-
do o acesso de negros e pardos às vagas em universi-
dades públicas e privadas.

Caminho ao topo das empresas  
ainda é difícil para o negro
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Quais são os maiores desafios do negro, hoje, 
para entrar no mercado de trabalho e ascender 
na profissão?  

Basicamente, é a convivência com a discriminação 
racial, que é cotidiana, ou seja, está presente em to-
das as relações sociais. Outro desafio é romper os es-
tereótipos que ainda existem em relação ao trabalho 
desses profissionais. Frases racistas como “negro de 
alma branca” e “trabalho de branco x trabalho de ne-
gro” são exemplos que ainda são ouvidos por muitos 
negros em seu ambiente de trabalho. O preconceito 
racial afeta a autoestima dos negros e mina seu po-
tencial de crescimento e sua vontade de investir em 
qualificação e conhecimento.  

Outra característica do país é a grande contradi-
ção racial, em que o racismo, muitas vezes, é ve-
lado. De que forma isso impacta no dia a dia dos 
negros que ocupam altos 
cargos nas organizações? 

Todos os negros, mesmo 
aqueles em postos de co-
mando em organizações 
públicas e privadas, ainda 
convivem com o racismo 
cotidianamente: em reuni-
ões, em viagens para traba-
lho, na relação com subor-
dinados, no trato com clientes, enfim... Em minha 
pesquisa, os gestores exemplificaram vários fatos 
de discriminação racial no trabalho. São episódios 
de questionamento da autoridade dos gestores por 
parte de subordinados e clientes, além do estranha-
mento quando eles se apresentavam como os res-
ponsáveis pelas áreas.  

Um estudo do Sebrae mostrou que, no setor de mi-
cro e pequenas empresas, os negros são proprie-
tários de metade dos negócios. Contudo, eles se 
concentram em ramos de menor lucratividade, ob-
tendo rendimentos menores do que os brancos. A 
relação entre raça e renda é mais discriminatória no 
mundo corporativo? 

Minha pesquisa futura será exatamente para levan-
tar e analisar a inserção de negros e pardos entre o 

empresariado. Mas, com certeza, esses dados refle-
tem o racismo que ainda está presente na sociedade 
brasileira. É importante ressaltar que no livro não foi 
identificado, por parte das empresas, nenhum tipo de 
discriminação em relação aos gestores, pois a promo-
ção ocorreu por mérito. No entanto, a trajetória des-
ses profissionais para chegar à qualificação adequada 
para o cargo foi marcada por vários episódios de dis-
criminação racial. E, se com os superiores não houve 
discriminação, o mesmo não pode ser afirmado em 
relação aos subordinados. 

Há políticas públicas mais assertivas de combate 
à discriminação racial no Brasil? 

Sim. No Brasil, há uma secretaria para tratar da 
integração racial que apoia programas e políti-
cas regionais de combate ao racismo, além das 
citadas iniciativas no campo da educação. Ações 

afirmativas que garantam 
a inclusão de negros e par-
dos na estrutura de traba-
lho e de educação no Brasil 
são fundamentais. 

O livro foi vencedor do Prê-
mio Belmiro Siqueira, do 
CFA. Qual é a importância 
desse reconhecimento para 
contribuir com o debate dos 

negros no mercado de trabalho?
Penso que o Conselho deu um passo importante 

para a inclusão desse tema nos debates sobre a pro-
fissão do Administrador. Inseridas na temática mais 
geral sobre a diversidade ou mesmo sobre a respon-
sabilidade social, as empresas devem ter consciência 
de que os mecanismos de discriminação racial que 
identificamos fora das organizações se reproduzem 
em seu interior e devem ser permanentemente com-
batidos e monitorados. A empresa deve estar alerta 
para comportamentos que dificultam a ascensão de 
negros e pardos a postos de comandos, além de in-
centivar o respeito às diferenças em suas relações in-
terpessoais. Fiquei extremamente feliz com o prêmio 
e espero continuar me dedicando a essa temática. 

o preconceito racial afeta a 
autoestima dos negros e mina 
seu potencial de crescimento 
e sua vontade de investir em 

qualificação e conhecimento.”
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A área de Orientação e Fiscalização Profissional do CRA-
-MG realizou 354 visitas em Minas Gerais nos meses de 
agosto e setembro. Empresas, prefeituras e câmaras mu-
nicipais foram os principais alvos das ações de fiscalização 
do exercício da profissão de Administrador. 

Em agosto, as visitas se concentraram nas regiões Sul e 
Centro Oeste do Estado, e em setembro, foi a vez da Zona 
da Mata e das regiões Leste, Oeste e Norte de Minas, além 
das demais cidades de maior concentração de empresas 
no Sul de Minas que não foram atendidas em agosto.

No mês de outubro, a área de Orientação e Fiscaliza-
ção Profissional foi setorizada por atividades. Com isso, o 
CRA-MG amplia as ações de orientação sobre a profissão 
e as áreas privativas de atuação do Administrador.

Para conscientizar os profissionais sobre a Administra-
ção, serão divulgadas algumas informações, como direi-
tos e deveres, oportunidades de trabalho, tendências e 
dicas de empregabilidade, empreendedorismo, leitura, 
cursos e filmes.

Também serão dadas orientações sobre a recolocação 
dos profissionais no mercado. As empresas dessa área 
receberão informações sobre os campos privativos da 

Administração e a importância de se trabalhar dentro 
dos princípios da Lei nº 4.769/65. As mesmas orientações 
serão repassadas para as empresas que realizam editais 
e concursos públicos.

Para os estudantes de Administração, a orientação 
profissional terá início nos primeiros ciclos dos cursos, 
quando serão abordadas informações sobre a profissão, 
os campos de atuação e as perspectivas de mercado. Nos 
últimos períodos, os focos serão a importância legal do 
registro profissional, a preparação e o encaminhamento 
para o mercado de trabalho, e a entrega da carteira pro-
fissional na solenidade de formatura. 

Da esquerda para a direita: Adm. Cléber Alves, fiscal do CRA-MG; e as funcionárias da Dello Indústria e 
Comércio, Jéssica Costa de Souza, assistente de RH; Adm. Érica Santos de Lima, consultora interna de RH;  
e Eliane Pereira Lira, analista de RH

G iro  Pelo  inter ior

Fiscalização cresce em Minas

Orientação profissional ganha força


