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Apresentação
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DO ADMINISTRADOR

       O trabalho a seguir é a nossa  proposta para o 

PLANO DE AÇÃO PARA O SUCESSO DA AUDITORIA DO 

ADMINISTRADOR que oferecemos ao CRA/MG e aos 

colegas Administradores.

         Nenhuma proposta, programa ou projeto começa 

bem se não houver uma análise prévia dos problemas e 

suas ramificações que impeçam atingir objetivos, sejam 

coerentes com as realidades e consistentes na solução, 

sem esconder ou camuflar riscos e armadilhas.      É o  

que fizemos,  apresentamos e procuramos encontrar 

alternativas de solução.

      Nessa tarefa tivemos também plena convicção de 

nossa motivação,  pretensões, intenções e limitações. É 

isso que estamos apresentando, fruto do empenho do 

grupo e a experiência e dedicação do Adm. Marcus 

Antoni Rebuzzi, conseguida nos  seus  35 anos de 

profissão  na elaboração de projetos administrativos e 

execução de mais de 60 auditorias de  gestão para 

empresas e perícias judiciais. 

       No Sistema CFA/CRA, o atual GET de Auditoria é o 

prolongamento do antigo  Grupo de Estudos Temáticos 

de Auditoria, Perícia , Mediação e Arbitragem  que atuou 

de 2011 a 2013 quando os companheiros Rômulo 

Larcher Filgueiras, Marcus Antônio Rebuzzi, Cássio 

James e Márcio Antonio Ribeiro conseguimos, em três 

anos, ver a nossa prerrogativa de Auditoria e Perícia 

materializadas com a edição Manual de Auditoria do 

Administrador e Manual de Perícia do Administrador, 

ambos editados em abril  de 2014 e aprovados pelas 

Resoluções nº 451 e 452, respectivamente. 

   Essa proposta é a nossa contribuição para a 

continuidade de nossas ações e esperamos estar em 

sintonia com as aspirações dos milhares de 

Administradores e estudantes de Administração e dignos 

de ser o curso campeão nas IEs e líder em matrículas em 

todo o país.

             Adm. Márcio Antônio Ribeiro 

                 Coordenador
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MUNDO INSTITUCIONAL

·
·
·
·

·Não regulamentou a Auditoria do Administrador;
·Falta convencer mantenedoras;
·IEs despreparadas;
·Faltam cursos.

·Não conhecem Auditoria;
·Em 13 anos, 8.946.000 matriculados, 
 1.145.000 formados e só 363.000 registrados 
 nos CRAs;
·Um milhão de formados fora do Sistema.

·Falta certificação ao Auditor Administrador;
·Falta  lei  de  reserva de mercado das nossas
 prerrogativas 

·Matéria inexistente ou pouco difundida;
·Classe docente despreparada;
·Não há grade curricular ou ementas específicas.
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MERCADO

·13 milhões de empresas no Brasil;
·257 mil grandes empresas representam 
 20% do PIB;
·Pequenas e micros = 25% do PIB e  83%
 do emprego formal.

·Empresas e Pessoas Físicas devem
 R$ um trilhão a Receita Federal;
·Empresas devem R$ 120 bilhões·ao REFIS;
·Empresas devem R$ 25 bilhões ao FGTS.

·Esclarecer e motivar entidades de classe, 

 associações setoriais, corporações, esfera 

 política e figuras exponenciais.

·Com estudantes, professores, empresários,
 magistrados, advogados, contadores, etc;
·Atual fiscalização do CRA poderia atuar na 
 divulgação da Auditoria ou abrir oportunidade
 para esclarecimentos;
·Criar painéis, encontros, palestras e boletins
 técnicos..

UM MUNDO  
DE REFLEXÕES

E 
PROBLEMAS

Sistema
CFA/CRA

Área de
Ensino

Adminis-
tradores

Representação

Técnica de
ensino

Empresas

Crises

Instituições

Mídia
apropriada

PLANO DE AÇÃO PARA
O SUCESSO DA AUDITORIA
DO ADMINISTRADOR

Auditoria do Administrador

Normas e procedimentos incompletos;
CRAs do Brasil ainda não integrados;
Falta convencer políticos e autoridades;
Falta motivar Advogados, Magistrados e outros.
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O propósito é manter coerência entre problemas
e soluções e ações consistentes com a realidade.
Para tanto apontamos as seguintes condicionantes
que nortearam nossa roposta:

Mostrar ao Administrador a importância da 

Auditoria para crescimento  de seu status profissional;

Superar a tendência de profissionalizar a Administração 

somente para conquista de empregos.

Ampliar  o universo de influência da Auditoria do 
Administrador para a classe empresarial, magistrados, 
advogados, contadores e outras profissões que 
necessitem de visão precisa do complexo mundo das 
empresas, sob uma visão mais setorial e mais holística.

Não ver a Auditoria do Administrador somente como 
peça de fiscalização e busca de culpados;
Entender que empresa é um complexo de 
capacitações,  motivações e técnicas diversificadas,  
atuando com diferentes conceitos, culturas,  vocações, 
dependências, interesses e influências. 
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Introdução

O estudo aqui proposto

pretende mostrar a complexidade

da atividade de Auditoria do

Administrador e envolve:

Todo o ciclo do ensino superior de Administração;

Aperfeiçoamento, reciclagem, capacitação e
especialização dos formandos e formados que
não tenham  conhecimento de Auditoria;

Introdução da visão holística no ensino e na
prática profissional do mundo empresarial;

Revisão dos conceitos, entender as vocações,
culturas e o vai e vem do mercado, da economia
e do ambiente político e social no país e no
mundo. A pior barreira do ser humano para  desenvolvimento 

de suas idéias é a cultura do “NÃO”.
O “Não pode” , “Não sei”, “Não é permitido” 
permeiam tudo que fazemos.
No caso em foco tudo começa com uma série 
de “NÃOS” que vamos enfrentar e vencer.
Essa é a tônica do nosso estudo. 

Motivação

Pretenção

Intenção

Não ao não
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Objetivos Institucionais

·Completar normas e ritos da Auditoria;
·Promover  integração dos demais CRAs no assunto;
·Convencer autoridades e políticos;
·Envolver e motivar Advogados, Magistrados e outros.

·Proposta de regulamentação da Auditoria, via GET de Auditoria;

·Motivar IEs e Mantenedoras na criação de cursos;

·GET de Auditoria deverá propor formatos, grades e ementas. 

·Envolvê-los na procura de soluções;

·Contato com formados sem registro no CRA.

·GET de Auditoria propor processo de certificação;

·CRA/MG liderar ação para criar reserva de mercado.

·Promover encontros,  palestras e painéis para docentes e discentes;

·Convidá-los para ouvintes no GET de Auditoria. 

Sistema CFA/CRAS

Área de Ensino

Administradores

Representatividade

Estudantes e Professores
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Objetivos de Mercado

Oferecer palestras e encontros para empresas  recém 
atingidas pela fiscalização do CRA;

Criar prospecto sobre o andamento da regulamentação da 
Auditoria, Perícia e demais GETs e enviá-los via Federações, 
Associações e Sindicatos dos setores empresariais. 

Programa de palestras, visitas e esclarecimentos sobre a importância
da Auditoria para  o desenvolvimento e controle das empresas;    

Idem aos setores políticos, via Câmara de Vereadores, 
Assembléia Legislativa, Escola do Legislativo, AMM e outros foros de decisão.

Criar plano de marketing  mostrando que crises são 

resolvidas  pela gestão e pela administração.

Preparar material destinado a promover a Auditoria e outras
prerrogativas do Administrador, destinado aos estudantes,
administradores, professores, entidades e empresários;

Solicitar co-participação das maiores corporações empresariais do país.

Empresas

Crises

Instituições

Mídia apropiada
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A pioneira atuação do GET de Auditoria do CRA/MG no 
cenário nacional resultou na aprovação do Manual de 
Auditoria do Administrador, uma conquista oficializada 
pela Resolução nº 451 do Conselho Federal de 
Administração em setembro de 2.014.

Apesar da conquista, esse evento trouxe, no seu bojo,
uma enorme responsabilidade para o novo grupo de 
Administradores e Tecnólogos do atual GET de Auditoria.

Aprovado o Manual, constatamos que a Auditoria do 
Administrador ainda é uma prerrogativa pouco conhecida, 
difundida e estudada.

As instituições de ensino superior, o Ministério da Educação
e Cultura e a classe dirigente e docente ainda não venceram
as fases de estruturação dos cursos de Auditoria, próprios
do Administrador, o formato das grades curriculares,
especificação dos conceitos, ritos e procedimentos.

No âmbito dos quase quatrocentos mil Administradores
registrados nos CRAs do país e nos mais de um milhão de
concluintes dos cursos de Administração fora do sistema,
verificou-se quase um desconhecimento total da
importância desse trabalho, tanto como fonte de mercado
para os profissionais como para os quase treze milhões
de empresas no Brasil. 

Por outro lado, o esforço para regularizar a situação 
viu-se diante de um mercado completamente 
desconhecedor da nossa oferta, agravado por 
Administradores insuficientemente conhecedores e 
treinados para a atividade.

Parece-nos algo como se ter um produto e não saber como
usá-lo.

No âmbito do mercado de trabalho, totalmente a disposição
dos Administradores, como chegar ao empresário se ainda não
sabemos o que oferecer e menos ainda como prestar esse
serviço?

Encontramos ainda muita resistência em transformar os 
famigerados “Não sei”, “Não conheço”,”Não sei se pode”
 “e se a lei não permitir” e outros não, não, não e não, em algo
positivo, próprio do nosso importante e fundamental papel no
desempenho das empresas.

Mas todo esse estado negativo, incompleto e desconhecido é a
nossa maior matéria prima para entender os problemas e
desmistificá-los.

A arrancada começou pelas  análises, proposições, dados e
informações que nortearam nosso trabalho advindo desse
estado negativista e ao mesmo tempo  virgem.

Nossa proposta “PLANO DE AÇÃO PARA O SUCESSO DA 
AUDITORIA DO ADMINISTRADOR” é a nossa teimosia em
não acreditar no fracasso pois a nossa determinação vem de
três pensamentos importantes:

“Se errou volte atrás. Não assuma compromisso com o 
erro” (JK); “Quando descobri  todas as respostas, mudaram as 
perguntas” (Charles Chaplin); 
“Non ducor duco” “Não sou conduzido, conduzo” Texto 
na Bandeira do Estado de São Paulo.
Isso tudo somos  nós, ADMINISTRADORES.

PLANO DE AÇÃO PARA
O SUCESSO DA AUDITORIA
DO ADMINISTRADOR

Justificativa
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Nosso público alvo se divide entre beneficiários
diretos  e indiretos. 

A AUDITORIA DO ADMINISTRADOR  é um
complexo de análises que envolve os
Administradores,  responsáveis pelos processos,
procedimentos, diretrizes,  objetivos, metas,
proposições e principalmente gestão.

Mas a AUDITORIA DO ADMINISTRADOR vai mais
a fundo na empresa, desde sua  idealização, sua
cultura, vocações, capacitações e conceitos; passa
pelo meio  ambiente em que está inserida,
situação do vai e vem da economia até o seu
funcionamento.

Desse ponto em diante, na fase operacional, a
Auditoria vence a etapa de análise  do “status quo”
da empresa e começa por analisar a gestão de
pessoas, processos,  procedimentos  e seu 
relacionamento com todo o complexo do mundo
competitivo. 

É uma tarefa para gigantes, planejadores,
elaboradores, controladores, beneficiados e
benfeitores. E por isso são muitos:

 360.000  Administradores registrados nos CRAs;

 Sete milhões de estudantes dos cursos presenciais;

 Um milhão de formados não registrados nos CRAs;

 2.500 cursos de Administração espalhados pelo país;

 O corpo docente dessas instituições;

O corpo diretivo e operacional do Sistema CFA/CRAs

 na sede em Brasília e nos 27 Estados da Federação.
 

 13 milhões de empresas no país;

 40 milhões de empregos gerados, próprios para o 
 Administrador;

Advogados das inúmeras especializações da área;
 
Magistrados de todo o país nas suas diversas esferas;

 
Serviço público em todas as suas áreas das esferas

 
 federal, estadual e municipal.

Beneficiários

Diretos

Indiretamente
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Operacionalização

Uma proposta dessa envergadura, que envolve tão variado número de agentes
ativos e beneficiários, exige que o seu conteúdo se permeie na área de
sugestões, ações, atitudes e intenções. 

Certamente,  essas sugestões e ações dependerão de fatores legais, normativos,
competências públicas e privadas,  coincidência de propósitos que se ajustem às
missões e políticas e diretrizes de cada setor  envolvido. 

Mas não ficamos somente nesse tipo de expectativa passiva pois nossa intenção
é termos  as  portas  abertas  e  ouvidos  atentos  que  possam  avaliar nossas
intenções.

O tópico de operacionalização no seu formato aqui apresentado parte do princípio
da necessidade como  parcela fundamental do nosso pensamento.

Ele é fruto de 25 anos de atividade pioneira no setor de AUDITORIA DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA do nosso membro, Adm. Marcus Antoni Rebuzzi e tem
consistência técnica e operacional.

Depois de conhecer a opinião de cada setor, deveremos ouvir opiniões, discutir e
ponderar cada item. Não somos os donos da verdade mas permitimo-nos ser os
portadores  da  lanterna  que  vai anunciar,  com muita clareza, o futuro da
AUDITORIA DO ADMINISTRADOR.

Advertimos, sem apelo à modéstia, que somos como a gota d'água jogada pelo
Beija-flor  nas  chamas de um incêndio. Quaisquer que  sejam as respostas aos
nossos  propósitos, continuaremos a  bater  aceleradamente  as  nossas asas e
continuaremos  contribuindo  para  que  nossa  cultura  de
ADMINISTRADORES avance, com ou sem baixas.
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Operacionalização

ETAPA: CONSCIENTIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO CRA/MG

Encontros, painéis, reuniões à distância mostrando 
andamento dos estudos, solicitando apoio e participação

Contato através dos meios possíveis para esclarecimento
dos nossos trabalhos e consulta sobre assuntos correlatos

Contato com Universidades e Faculdades

Mobilizar os 27 CRAs de todo o país

Contato com MEC e seus setores técnicos

Contato com Congresso Nacional, 
Deputados, Senadores e setor executivo

Contato com Assembléia Legislativa

Contato com Prefeitura de Belo Horizonte

Contato com AMM

Contato com FIEMG e seus setores

Contato com Federaminas

Contato com Corporações e organismos 
do setor

Conforme decisão do CRA, suas possibilidades e 
disponibilidade.

Conforme decisão do CRA, suas possibilidades e 
disponibilidade.

Contato com Presidente ou parlamentares, solicitando
reuniões de esclarecimento nos auditórios locais,
proposição de estudo em Comissão específica da casa e
espaço para divulgação através da Escola do Legislativo.

Dentro da possibilidade do CRA. 

Idem com o sentido de mostrar a atuação dos
Administradores e os benefícios para os 853 municípios
de Minas Gerais.

Esclarecer sobre as prerrogativas do Administrador nas
137 Associações de segmentos industriais de Minas Gerais.

Idem com empresas do porte da VALE, FIAT, VALOUREC, 
CEMIG, COPASA. 

Idem, nas suas associadas.

Levar a elas além da mensagem de obrigatoriedade, a 
disponibilidade  dos serviços de Auditoria

Criar evento com presença dos demais GETs para mostrar o 
projeto do GET Auditoria e viabilizar ações conjuntas.

Convidar membros dos GETs para compor comissão de
avaliação do andamento dos trabalho dos demais,
auxiliando no que for possível e integrando ações de
divulgação e mobilização da sociedade organizada de
interesse dos Administradores. 

Estabelecer grupo de estudos, formado por 
membros do respectivo GET para 
coordenar o estudo e processo de 
participação.

Promover reunião dos GETs para anunciar 
programa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Contato com Federaminas e FAEMG 

Todos os itens  apresentados

representam o universo de 

apoio e divulgação que 

entendemos necessários.

Não nos cabe dizer ao CRA o

que e como fazer mas é o nosso 

único meio oficial e acreditado 

para abrir as portas do mundo 

oficial e corporativo.

Nós, membros do GET Auditoria, 

ficamos na expectativa da 

viabilidade de cada sugestão 

apresentada, para que possamos 

aprofundar e agendar o trabalho 

do grupo e da atividade individual

de cada Administrador para 2016.
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ETAPA: AÇÃO DO GET DE AUDITORIA

Operacionalização

Elaborar normas e procedimentos

Elaborar detalhe dos ritos executivos 
e complementares

Sugestão de cursos, grades e ementas

Sugestão de forma de certificação do 
auditor

Convite formal para estudantes
participarem como ouvintes dos Gets.

Apresentar  estudo sobre Normas de 
Auditoria

Apresentar seu projeto de ritos e 
procedimentos práticos de auditoria.

Apresentar sugestão da forma de criação
de cursos de Auditoria dentro da filosofia
do GET de Auditoria, grades curriculares
e ementas

Junto com o CRA, convidar estudantes de
determinadas universidades e faculdades
para assistirem reuniões dos GETs e se
integrarem ao esforço do CRA/MG

COMO FAZER - ESTUDAR, PROPOR, 
APRESENTAR SUGESTÕES E SOLUÇÕESO QUE FAZER

QUANDO FAZER 

Apresentar esboço da melhor forma de 
criação de certificação do auditor, adaptando 
suas características aos atuais regulamentos 
já aprovados para Recursos Humanos

Em conclusão e término previsto para 
início 2016. 

Iniciado e conclusão prevista para 
primeiro trimestre de 2016 

Todas nossas ações propostas 
constituem-se no nosso Plano de 
Ação para 2016.

Para isso, vamos depender da 
autorização formal do CRA e, 
obviamente um estudo sobre os 
recursos materiais necessários.
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No processo de trabalho adotado por nós, a formulação mais indicada para sua
apresentação  segue  as  etapas  indicadas pela sistema técnico dos Termos de
Referência e adaptação do sistema 5W2H.

Dependerá  do  avanço  dos  estudos  ou  a determinação das verbas possíveis.
De  qualquer  forma,  no  tempo  devido,  apresentaremos  os possíveis custos
fora  do  trabalho voluntário e não remunerado dos membros do GET Auditoria.

Quanto custará fazer

Operacionalização

ETAPA:  MERCADO

GET DE AUDITORIA - O QUE FAZER COMO FAZER O QUE FAZER

Por quem será feito

Esclarecer e motivar entidades de classe,
associações setoriais, corporações, esfera
política e figuras exponenciais.

Utilizar mídia apropriada

Oferecer ao CRA/MG elementos capazes de esclarecer
o andamento dos trabalhos para os empresários através
de suas associações de classe e políticos ou autoridades
da área política e executiva, mediante palestras ou
outras formas de esclarecimento e divulgação

Junto ao CRA e seu setor de marketing, estudar meios
mais eficazes e mídias mais indicadas para apresentação
de todo o programa, tendo o cuidado de ao fazer, incluir
também o andamento dos trabalhos dos demais grupos
temáticos.

Todas nossas ações propostas constituem-se no
nosso Plano de Ação para 2016.

Para isso, vamos depender da autorização formal
do CRA e, obviamente um estudo sobre os recursos 
materiais necessários.

Não acrescentamos esse espaço nos quadros apresentados pois dependera 
do programa que for aprovado para 2016, cronograma e agenda a ser 
definida.

Tão logo tenhamos o plano definido  faremos a complementação necessária.
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Estudos e informações anexas

1. “NÃOS” QUE NOS ASSOMBRAM

2.  ADMINISTRADORES - QUANTOS SOMOS

3.  MERCADO DE TRABALHO 

     EMPRESAS NO BRASIL POR SETOR ECONÔMICO

4.  MERCADO DE TRABALHO 

         EMPRESAS POR SUBSETOR DA ECONOMIA NO BRASIL

5.  100 MAIORES EMPRESAS NO BRASIL


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13



