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CRA-MG lança suas bases para uma atuação mais moderna
e voltada aos interesses dos profissionais de Administração
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Um ano de superação
e conquistas

O ano de 2016 não foi fácil. O Brasil sentiu na pele os efeitos de 
uma das mais severas crises econômicas vividas nas últimas 
décadas. Unido a isso, uma crise institucional e política, deixando 
um mar de incertezas para a sociedade. No entanto, tempos 
difíceis também são tempos de oportunidades e, especialmente, de 
inovação.

Por isso, não deixamos de lado nosso comprometimento com uma 
gestão eficiente e moderna. E pensando no futuro, concluímos a 
aquisição do prédio para nossa nova sede, que trará mais conforto 
aos nossos colaboradores e registrados. Graças à eficiência 
financeira, o valor foi pago à vista, R$ 13.100.000,00 em um imóvel 
hoje avaliado na casa dos R$ 20 milhões.

Temos que destacar ainda a modernização dos processos do 
CRA-MG, através de um novo software. Assim teremos nossas 
ações digitalizadas, significando mais agilidade e produtividade. 
Da mesma forma a implantação da  contabilidade de custos e  fluxo 
de caixa.

Vamos lembrar também da implantação da Universidade 
Corporativa, com mais de 150 cursos gratuitos aos profissionais de 
Administração. As seccionais foram reestruturadas e a Casa do 
Administrador de cada uma delas está mais moderna e dinâmica, 
inclusive com sistema de comunicação de dados.

Em 2016 ainda tivemos a melhoria da frota de veículos da 
Fiscalização. O setor, inclusive, foi bastante atuante em todo o 
Estado, valorizando o profissional de Administração.

Enfim, foi um ano de muito trabalho, mas com inúmeras conquistas 
e com a certeza do legado deixado, da semente que ainda dará 
muitos frutos no futuro. Boas Festas e um maravilho 2017 a todos.

Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade
Presidente do CRA-MG
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Novos catálogos no
Código Brasileiro
de Administração

Quatro áreas foram incluídas no 
final de novembro, através de 

Resoluções Normativas do CFA

NOVIDADE

Desde o mês de novembro, o Código 
Brasileiro de Administração (CBA) conta 
com quatro novos catálogos de 
atividades típicas do profissional de 
Administração. São elas: “Administração 
Mercadológica / Marketing (AMK)”, 
“Administração Financeira e 
Orçamentária – AFO”, “Organização, 
Sistemas e Métodos(OSM)” e 
“Administração de Produção (PRO)”.

As atividades foram 
incluídas através de 
Resoluções Normativas 
(RN) do Conselho Federal 
de Administração (CFA) e 
publicadas no Diário 
Oficial da União no dia 21 
de novembro.

Em 2015, foi publicada a 
RN 475, na área de 
Gestão de Pessoas (GPE), e no início do 
ano a RN 459, aprovando o Catálogo de 
Atividades Típicas do Administrador na 
área de Suprimento e Logística (SPL).

As Resoluções já estão disponíveis no site 
do CFA. Para acessá-las, clique aqui.

Sobre o CBA – O CBA é um conjunto de 
regras e procedimentos de conduta que 
devem ser observados como requisitos 
para o exercício da profissão. 
Coordenado pela Câmara de Fiscalização 
e Registro do Conselho, o Código traz as 
atividades do Administrador de forma 

codificada e detalhada. 
Dessa forma, profissionais 
e estudantes têm acesso às 
diretrizes das atividades 
próprias do profissional de 
Administração.

A implementação do CBA 
trará um novo paradigma 
aos trabalhos 
desenvolvidos pelos 
Administradores. Além 

disso, será possível obter informações de 
como são desenvolvidas as atividades em 
cada área da Administração, conforme 
estabelecido pelo art. 2º da lei 4.769/65.

O CBA é um conjunto de 
regras e procedimentos 
de conduta para 
exercício da profissão.
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Canadá para
Administradores
Programa “Imigrar para Quebec” 
está com diversas oportunidades 
para profissionais brasileiros

INTERCÂMBIO 

Quem sonha em adquirir uma experiência 
profissional internacional não pode deixar 
de aproveitar a  oportunidade através do 
programa “Imigrar para Quebec”. A 
província canadense está em busca de 
novos talentos e abriu inúmeras vagas 
para profissionais brasileiros, entre eles 
Administradores.

O programa tem trabalhado em algumas 
cidades do país para alavancar o número 
de interessados em imigrar para a 
província. Com isso, está selecionando 
candidatos com profissões específicas 
em cada estado e identificou a força dos 
Administradores em Minas Gerais. 

“Sem dúvida é uma grande oportunidade 
para os Administradores mineiros, pois é 
uma experiência rica em um país 
sensacional. Quem conquistar essa 
oportunidade terá um ganho profissional 
e pessoal único para a vida toda”, 
destacou o presidente do CRA-MG, Adm. 
Afonso Victor Vianna de Andrade. 

O CRA-MG é um dos colaboradores do 
programa e se reuniu recentemente com 

o assessor em prospecção e atração do 
escritório responsável, Paulo Henrique 
Ayusso. De acordo com ele, o programa 
agiliza a aceitação do imigrante, com 
facilidades para os Administradores 
brasileiros. 

Além da oportunidade de trabalhar e viver 
no Canadá, o programa é uma motivação 
para os brasileiros aprenderem outra 
língua, já que o estudo de idiomas 
estrangeiros ainda não é priorizado por 
alguns profissionais no país. 

O endereço público na internet 
www.imigrarparaquebec.ca apresenta a 
lista de documentos exigidos e taxas que 
precisam ser recolhidas. No endereço 
eletrônico é possível baixar um guia em 
PDF com um roteiro-padrão com cinco 
etapas e todas as informações 
necessárias sobre o processo.

Além de profissionais, Quebec ainda 
recebe estudantes. A província recebe a 
cada ano cerca de 30 mil estudantes 
estrangeiros de mais de 160 países pelo 
programa “Estudar no Quebec”.
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Saúde foi um tema presente no CRA-MG 
em todo o ano e especial no último mês de 
2016. Prova disso foi a presença do 
Conselho na segunda edição da Corrida 
do Administrador, que aconteceu no dia 
11 de dezembro, em Belo Horizonte. 

A corrida de oito quilômetros, além de três 
quilômetros de caminhada pela Pampulha 
fez parte de Circuito do Fogo e atraiu 
centenas de pessoas. A organização é da 

Federação Mineira de Esportes da 
Segurança Pública – FEMESP – e conta 
com o apoio do CRA-MG. 

“Não adianta apenas falarmos em saúde, 
se não a promovermos. Por isso, essa 
parceria com a FEMESP. Assim o CRA 
participa ativamente, incentivando a 
saúde dos profissionais de Administração 
e de toda a sociedade”, destacou o 
presidente do CRA-MG, Adm. Afonso  
Victor Vianna de Andrade.

A primeira edição da Corrida do 
Administrador, em 2015, já foi 
considerada um sucesso. Feito repetido 
na segunda edição, em 2016. Quem 
esteve presente na corrida foi a 
Administradora Generosa Aganetti, de 35 
anos. 

“Gostei muito e considero uma iniciativa 
excelente do CRA, para divulgar a 

FIQUE POR DENTRO

Administrando
a saúde e
o fôlego
CRA-MG é um dos apoiadores da 
Corrida do Administrador, que 
aconteceu em dezembro

Centenas de pessoas participaram da prova apoiada pelo CRA-MG
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instituição e também por promover a 
saúde. Essa parceria do Conselho com a 
FEMESP é muito boa, pois a corrida de rua 
é uma forma de aumentar nossa 
autoestima e nos sentirmos livres”, disse 
Generosa.

Ela lembra que começou a correr em 2014 
e de lá pra cá já participou de 33 corridas  
nos mais variados percursos. Entre as 
provas, as duas edições da Corrida do 
Administrador. “Participei da corrida em 
comemoração aos 50 anos do 
Administrador em 2015 e novamente em 
2016. Esse ano foi muito melhor, pois fui 
contemplada com a inscrição pelo 
CRA-MG. Realizei o percurso de 8 
quilômetros. Fiquei muito feliz!”, disse.

Outro participante da prova é o 
Administrador Carlos Roberto de Araújo, 
de 42 anos. Ele correu os oito quilômetros 
em 2016 e também percorreu o percurso 
em 2015. “A organização está de 
parabéns, foi excelente e esse ano foi 
melhor do que o ano anterior”, relatou.

Araújo corre há pouco mais de dois anos e 
participou de seis provas, entre elas duas 
promovidas pelo CRA-MG. “Essa é uma 
iniciativa muito boa, excelente, pois nos 
incentiva a cuidar da saúde e saúde é 
tudo. O exercício físico é preventivo e toda 
a assistência do Conselho foi fantástica, 
desde a entrega dos kits à premiação. 
Tomara que venham outras”, elogiou o 
Administrador.

O Circuito do Fogo - O Circuito do Fogo 
foi criado em 2012 com objetivo de 
arrecadar fundos para a Festa de Natal do 
3º Batalhão de Bombeiros. O sucesso da 
1ª edição fez com que a FEMESP, ao lado 
de seus parceiros, como o CRA-MG, 
mantivesse a prova, com três edições 
anuais. 

Em cada edição é retratado, em forma de 
medalhas, um dos equipamentos 
utilizados por bombeiros no atendimento a 
ocorrências diversas. Em dezembro, 
acontece a Corrida do Administrador. A 
primeira edição foi em 2015 e a segunda 
em 2016.

Superação: Os participantes e suas medalhas
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O ano de 2016 foi significativo para o 
CRA-MG e para os profissionais mineiros. 
Se o cenário econômico-político nacional 
trouxe grandes desafios para as 
empresas e profissionais de todas as 
áreas, o CRA-MG optou pelo avanço nas 
reformas em sua gestão para simbolizar a 
atitude positiva dos profissionais de 
Administração em tempos de crise.

Os avanços promovidos trazem 
resultados não somente para o presente 
mas principalmente para o futuro. Dos 
pontos de destaque do ano de 2016, 
todos eles têm implicações nas ações 
futuras do Conselho em âmbito regional e 
nacional. 

O ponto de maior destaque é, sem dúvida, 
a aquisição do edifício de 10 andares na 
avenida Olegário Maciel, em Belo 
Horizonte, que servirá como a futura sede 
do CRA-MG. Apesar de ter sua compra 
concluída em 2016, o sonho alentou 
diversas gestões do conselho desde 
2008, quando iniciou-se a reserva de 
recursos para uma nova sede. Depois de 
uma série de análises e da orientação do 

TCU (Tribunal de Contas da União), foi 
decidida a compra do imóvel. A nova casa 
dos profissionais de Administração será 
mais moderna e com localização 
privilegiada, no centro de Belo Horizonte.
 
“Todos ganham. Os colaboradores, os 
registrados e, consequentemente, a 
comunidade mineira”, destaca o 
presidente do CRA-MG, Adm. Afonso 
Victor Vianna. 

A nova sede do CRA-MG entra em 2017 
na fase de projeto arquitetônico e das 
primeiras obras estruturais. 

MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL
Desde o início da atual gestão, o foco em 
otimização de recursos e processos foi 
uma tônica. Uma das primeiras medidas 
tomadas foi a implantação dos processos 
de Contabilidade de Custos e Fluxo de 
Caixa para poder ter um melhor controle 
das despesas. Resultado: em 2015 foi 
possível economizar cerca de R$ 3,3 
milhões e em 2016 os números também 
são positivos, com uma economia 
estimada de cerca de R$ 4milhões. 

2016 se consolida como um ano de 
grandes conquistas e novas 
perspectivas para os profissionais de 
Administração de Minas Gerais

Um legado
para o futuro
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Iniciativa do CFA, o Proder é um fundo de recursos financeiros cujo objetivo é criar as 
condições para desenvolver a melhoria contínua dos resultados e de efetividade dos 
Conselhos Regionais de Administração (CRAs) no desempenho de suas finalidades, para 
fortalecer o Sistema CFA/CRAs no interesse da sociedade brasileira.

Proder

 O CRA-MG também iniciou em 2016 uma 
ampla modernização de seus 
equipamentos e tecnologias. Por ter sido 
contemplado no PRODER 2016, 
promovido pelo CFA, foi possível renovar 
os equipamentos para transmissão de 
palestras e eventos, dentro do projeto 
Web Conferência. O maquinário é voltado 
à capacitação, troca de informações e 
orientações corporativas à distância.

A inovação também trouxe benefícios à 
equipe de fiscalização. Os recursos do 
PRODER 2016 propiciaram a confecção 
dos kits de fiscalização online, com a 
aquisição de equipamentos de informática 
e audiovisual e tratamento de informações 
cadastrais. A sede e as seccionais 

também ganharam melhorias com novos 
móveis e divisórias e aplicação de 
tratamento acústico nas instalações. 
Proporcionando um ambiente adequado 
para atendimento aos profissionais e 
realização de cursos e treinamentos. As 
seccionais que receberam as melhorias 
estão em nove importantes cidades polos, 
como Juiz de Fora, Montes Claros, 
Varginha, Pouso Alegre, Divinópolis, 
Uberaba, Ipatinga, Governador Valadares 
e Sete Lagoas.

Também foi realizada uma série de 
investimentos nos veículos do Conselho. 
O custo de manutenção com os veículos 
antigos foi otimizado com a aquisição de 
nova frota para as equipes. 

O ano de 2017 também marcará o início 
da era full digital no CRA-MG. 
Praticamente a totalidade dos processos 
realizados pelo Conselho serão digitais, 
promovendo não só mais agilidade nos 
atendimentos como mais sustentabilidade 
no uso de recursos naturais. A era digital 
do CRA-MG também chega às 
comunicações, proporcionando um 
melhor acesso à internet em nossas 
sedes, facilitando a transmissão dos 
eventos e o relacionamento entre as 
unidades. A imprensa também será 
impactada pela nova tecnologia e poderá 
estar em contato mais próximo e direto 
com o Conselho. 

FORMAÇÃO
O foco na formação dos futuros e atuais 
profissionais da Administração continuou 
sendo uma prioridade para o CRA-MG. Os 
oito Grupos de Estudos Temáticos (GETs), 
que têm por finalidade colaborar nos 
estudos de apoio à ciência e à prática da 
Administração, foram estimulados e 
incentivados. O resultado destes grupos 
foi um grande ciclo de palestras e cursos 
por todo o estado, promovendo não só a 
formação profissional quanto a pessoal.
Ainda com foco na capacitação dos 
profissionais, o Conselho implantou a 
Universidade Corporativa. São mais de 
150 cursos gratuitos para os profissonais 
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Resumo das atividades do CRA-MG em 2016
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adimplentes. A universidade, inclusive, foi 
tema de grande esforço do Conselho 
Regional de Administração de Minas 
Gerais nos últimos anos. Com o objetivo 
de estreitar o relacionamento com o 
corpo docente e discente das faculdades 
de Administração de Minas Gerais, o 
Conselho incrementou as parcerias junto 
às IES (Instituições de Ensino Superior) 
em suas atividades de avaliação e censo 
dos cursos, bem como do 
encaminhamento de estágios e vagas de 
emprego.

“A formação de nossos registrados e dos 
futuros profissionais é um tema de 
constante atenção e iniciativas do 
Conselho. Buscamos atuar tanto na 
capacitação para o exercício para da 
profissão, com dezenas de curso 
voltados para o profissional, quanto na 
formação pessoal, com palestras, fóruns 

e cursos que potencializam a qualidade 
de vida de nossos administradores”, 
afirma o presidente do CRA-MG, Adm. 
Afonso Victor Vianna de Andrade.

POLÍTICA
Uma grande parte da atuação do 
CRA-MG foi na esfera política. Com 
trabalho constante e ativo, conseguimos 
trânsito para as demandas da classe 
junto a parlamentares e líderes políticos. 
Ao lado do CFA, estamos atuando no 
Senado Federal para salvaguardar 
direitos dos administradores, que têm 
sido constantemente ameaçados por 
interesses de outras classes. Essa 
atuação externa também foi embasada 
em uma maior transparência interna, com 
a implantação do Portal da Transparência 
que disponibiliza à comunidade todos os 
números do Conselho. 

Operações Financeiras via Cooperativismo
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O Conselho Regional de Administração 
de Minas Gerais autorizou o desconto aos 
profissionais que quitarem antecipada-
mente a anuidade do exercício de 2017.
Os profissionais que efetuarem o paga-
mento da anuidade de 2017 até 31 de 
janeiro terão desconto de aproximada-
mente 10% e os profissionais que quita-
rem até 28 de fevereiro terão 5% de des-
conto: 
 

 
“Temos que privilegiar aqueles profissio-
nais que dão prioridade ao Conselho, por 
isso, decidimos por esse desconto. Ele é 
maior para quem pagar ainda em janeiro, 
por isso, importante se programar”, disse 
o presidente do CRA-MG, Adm. Afonso 
Victor Vianna de Andrade.
 
Quem não conseguir pagar no primeiro 
mês do ano poderá pagar em fevereiro 

com desconto de 5,23%. Com isso, a 
anuidade para Administrador será de R$ 
380, enquanto o valor para Tecnólogos 
será de R$ 259.
 
Os boletos para pagamento serão envia-
dos pelos Correios e também estarão 
disponíveis em versão digital no site do 
CRA-MG, www.cramg.org.br.
 
RBA – Além do desconto, os profissionais 
registrados que quitarem a anuidade do 
seu Conselho Regional de Administração 
até o dia 31 de janeiro podem garantir um 
ano de cortesia da RBA sem pagar nada a 
mais por isso.
 
A RBA é produzida bimestralmente pelo 
CFA. Além de reportagens, entrevistas e 
artigos, as edições trazem sempre edito-
riais importantes para o desenvolvimento 
da carreira profissional de Administrado-
res e Tecnólogos.
 
Acesse www.revistarba.com.br e leia 
edições anteriores.

Mais informações e esclarecimentos 
sobre a anuidade entrar em contato com o 
CRA-MG pelo telefone (31) 3274-0677 ou 
e-mail cramg@cramg.org.br.

Administradores e tecnólogos que pagarem 
até 31 de janeiro terão o benefício

Anuidade:
Pagamento antecipado
garante desconto

ADMINISTRADOR
R$401,00 PARA R$360,00

TECNÓLOGOS
R$273,00 PARA R$245,00

RECURSOS 12





Consulta pública no Senado está acirrada 
com pequena diferença entre os lados

A consulta pública no site do Senado 
Federal sobre o PLS 439/2015 continua 
bastante disputada, com pequena 
diferença para quem apoia o projeto. Já 
são quase 90 mil votos, sendo 
praticamente 50% a favor e 50% contra.

Por isso, os Administradores e 
Tecnólogos estão convocados a votar a 
favor do projeto, principalmente porque 
ele visa valorizar a profissão. “Precisamos 
nos unir para mostrar a nossa força. Esse 
projeto é crucial para a valorização do 
Administrador.”, destacou o presidente 
do CRA-MG, Adm. Afonso Victor Vianna 
de Andrade. 

O PLS 439 estabelece que "cargos e 
funções com atribuições voltadas para os 
campos da Administração, em 
organizações privadas, não 
governamentais e públicas, somente 
poderão ser providos por Tecnólogos e 
Administradores profissionais regulares 
na forma da lei, que ficam obrigados a 
comprovar, anualmente, perante a 
organização empregadora, a 
regularidade com o Conselho Regional 
de Administração – CRA. Estabelece 
multas aplicáveis pelos CRAs".

Existem dois aspectos fundamentais para 
entender a importância da lei: o primeiro, 
para atualizar a Lei nº 4769/65 que 
regulamenta o exercício da profissão de 
Administrador; e, o segundo, para 
garantir e legitimar a classe de 

profissionais bacharéis em 
Administração, confirmando sua 
essencialidade na gestão das 
organizações e das sociedades.

É preciso valorizar a formação 
acadêmica do profissional de 
Administração e fazer a sociedade 
entender que, para planejar, organizar ou 
orientar o uso de recursos (sejam 
humanos ou financeiros), são 
necessários anos de estudo e dedicação. 
Legitimar o profissional Administrador é 
reconhecer sua importância, seja ele 
bacharel ou tecnólogo.

Seu voto é de extrema importância para a 
aprovação do Projeto de Lei, acesse e 
participe da valorização da sua profissão:

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/
visualizacaomateria?id=122183

Administradores e Tecnólogos
convocados a votar a
favor da PLS 439
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Seccional Centro Sul de Minas – Varginha Seccional Centro Leste de Minas – Ipatinga Seccional Triângulo Mineiro – Uberlândia Seccional Leste de Minas – Governador Valadares

Seccional Centro Oeste – Divinópolis Seccional Sul de Minas – Pouso Alegre

NOVA ESTRUTURA EM BREVE
• Seccional Centro Norte - Sete Lagoas

• Seccional Norte de Minas - Montes Claros
• Seccional Sudeste de Minas - Juiz de Fora

Seccional Rio Grande e Alto Paranaíba – Uberaba

O presente está construído
O futuro começa agora!

Feliz 2017!




