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CRA-MG no Congresso Mineiro de Municípios
Conselho quer mais presença do Administrador na Gestão Pública

Informação com inovação
CRA cria programas no YouTube para interagir com profissionais

MudANçAs NAs 
ReGRAs do JoGo

O que dizem os especialistas sobre as reformas trabalhista e da 
previdência que  influenciam diretamente a vida dos brasileiros
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o Administrador e seu
papel nas mudanças do País

O Brasil vive um momento difícil, de incertezas na política e que geram uma 
desconfiança na nação em relação ao futuro. Não se sabe se a economia vai 
conseguir se recuperar, após os últimos anos muito complicados, e até que 
ponto será afetada pelo turbilhão de denúncias, delações e intranquilidade 
que rondam Brasília.

O que nós do Conselho de Administração não podemos deixar de fazer é a 
nossa parte. Com tantas revelações à tona, fica cada vez mais evidente que 
é preciso profissionalizar a gestão pública. E o melhor profissional para isso 
é o de Administração, que tem conhecimento técnico para planejar e gerir de 
forma eficiente uma entidade. Se é assim no ambiente privado, por que seria 
diferente no âmbito público?

Por isso, destacamos nesta edição nossa participação no Congresso Mineiro 
de Municípios, nos aproximando dos gestores municipais e expondo a ne-
cessidade dos profissionais de Administração para que a gestão pública seja 
mais eficiente e transparente. Só com essa profissionalização, os recursos 
públicos serão bem aproveitados, melhorando a vida das pessoas.

E esse nosso compromisso com a sociedade também nos faz refletir sobre 
as reformas em andamento no Congresso. As reformas trabalhista e da pre-
vidência terão impacto direto na vida de milhões de brasileiros. Por isso, reu-
nimos a opinião de especialistas para esclarecer os principais pontos dessas 
mudanças propostas.

Afinal de contas, esse também é o papel do CRA-MG. Promover o debate, 
participar ativamente para a construção de um País melhor. Não podemos 
deixar de enaltecer também as inovações na nossa área de comunicação, 
levando mais informação aos profissionais, através de novas ferramentas de 
interação.

Há muito a ser feito e com planejamento e gestão eficientes, características 
dos profissionais de Administração, podemos avançar e contribuir para dei-
xar nosso Conselho ainda melhor e ajudar a mudar os rumos do nosso Brasil.

Adm. Antônio Eustáquio Barbosa
Presidente do CRA-MG
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NovAs MídIAs

Comunicação com 
inovação e modernidade
CRA-MG cria diversos programas no YouTube para ampliar 
interação com profissionais de Administração e sociedade

Em tempos de mensagens instantâneas e intera-
ção 24 horas nas mídias sociais, o CRA-MG está 
inovando na forma de se comunicar com os pro-
fissionais de Administração e sociedade. Para 
isso, está reformulando seus canais de comunica-
ção e explorando as novas mídias em plataformas 
interativas.

Um exemplo disso é o CRA-MG na Web, onde 
serão transmitidos diversos programas dentro 
do canal no YouTube do Conselho (https://www.
youtube.com/cramgoficial). Um deles é o Admi-
nistração em Destaque, apresentado a cada 15 
dias com notícias sobre o Sistema CFA/CRAs e os 
profissionais de Administração.

“Com isso, o CRA-MG se insere nas novas mídias, 
tendência da comunicação moderna, gerando 
mais acesso às informações do Conselho e trans-
parência, além de se colocar como gerador de 
notícias, sem precisar esperar pela informação 
gerada pela grande mídia, colocando, portanto, 
o profissional de Administração como protagonis-
ta”, explicou o presidente do CRA-MG, Adm. An-
tônio Eustáquio Barbosa.

O Conselho também tem previsão de estrear em 
breve mais dois programas, um voltado para os 
estudantes das áreas de Administração e outro 
programa de entrevistas com profissionais reno-
mados, sobre assuntos relevantes à sociedade. 

Já o Minuto do Administrador, programa que 
inicialmente era transmitido pela rádio CBN, foi 
transformado em vídeo e também está disponível 
no YouTube. “Isso é inovação, já que ampliamos 
o poder de penetração da informação para admi-
nistradores e diversos segmentos da sociedade. 
O profissional de Administração está presente na 
vida de milhões de brasileiros e é importante essa 
interação”, concluiu o presidente do CRA-MG.

QuEr participar do Minuto do 
adMinistrador?

 
Envie um texto voltado à prática da 

Administração para o e-mail 
comunicacao@cramg.org.br

O texto deverá ter cerca de 900 
caracteres com espaço.

E atenção! O profissional deve estar 
em dia com o CRA-MG. participe!

canal do cra-MG no youtube: 
https://www.youtube.com/

cramgoficial
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o Presente e o Futuro em jogo
Como as reformas trabalhista e da previdência afetam diretamente 
milhões de brasileiros, o que pode mudar em breve e o que dizem 
especialistas sobre temas tão delicados

Uma reforma, por mais simples que pareça, sem-
pre acaba gerando transtornos ou, no mínimo, 
um desconforto. Uma pequena mudança em 
uma casa, por exemplo, obrigará os moradores 
a conviverem com poeira, sujeira e barulho. Ob-
viamente, o sacrifício visa um retorno a longo pra-
zo e o desconforto pode significar tranquilidade 
no futuro. Agora, imagine uma reforma em uma 
casa onde vivem mais de 200 milhões de pes-
soas. Com mudanças estruturais impactantes no 
presente e futuro desses moradores. Imagine a 
“dor de cabeça” diária nessa casa até que tudo 
esteja em ordem. 
 
Esse pequeno exemplo ilustra um pouco do “pe-
pino” que são as reformas trabalhista e da previ-
dência, em discussão no Congresso. E essas al-
terações consideradas tardias por muitos, vêm à 
tona em um momento delicado da economia e da 
política brasileira. Afinal de contas, como moder-
nizar leis e acordos criados no século passado 
e ao mesmo tempo manter direitos dos trabalha-
dores? Ou, no caso da Previdência, como garan-
tir que esses mesmos trabalhadores tenham um 
futuro tranquilo, sem excessivos sacrifícios, para 
desfrutar da velhice com qualidade?

O debate é bastante amplo e é difícil encontrar 
um consenso. No caso da reforma trabalhista, 
espera-se, além de um impulso em nossa frágil 
economia, um efeito jurídico, já que hoje o país 
é campeão mundial de processos na Justiça 

do Trabalho, com mais de 3 milhões de ações a 
cada ano. Em países da Europa e nos Estados 
Unidos, por exemplo, esse número não passa de 
75 mil. Um problema que influencia diretamente 
no investimento no país, prejudicando a geração 
de empregos.

Na Previdência, um dado assustador aponta que 
32 milhões de aposentados da iniciativa privada 
custam o mesmo que 1 milhão de aposentados 
do poder público. Ou seja, há muito a ser feito 
para garantir que o brasileiro tenha um pouco de 
sossego com a idade avançada.

Com tantas questões para serem debatidas, os 
ânimos nas ruas e redes sociais ficaram exalta-
dos. Como já citamos, o momento é delicado e 
debater reformas em meio à revelações políticas, 
denúncias e delações alimentam ainda mais a ten-
são de ideais que se instaurou no Brasil. Numa re-
cente Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 
um bate-boca sobre a reforma trabalhista quase 
gerou confronto físico entre senadores. 

Com um assunto tão polêmico em discussão, 
o CRA-MG cumpre o seu papel promovendo o 
debate em alto nível. Por isso, o ADM Notícias 
reuniu um amplo material, com infográficos 
explanando as novidades das duas reformas 
(páginas 6, 7 e 9), e claro, as opiniões e pontos 
de vista mais marcantes de especialistas dos dois 
lados do debate. 

ReFoRMAs ReFoRMAs

Reforma trabalhista

Já são mais de 186 emendas do Senado com-
pondo a polêmica reforma trabalhista. A propos-
ta, que foca na prevalência dos acordos coleti-
vos em relação à lei em pontos específicos, cede 
algumas garantias ao trabalhador terceirizado e 
coloca fim na obrigatoriedade da contribuição 
sindical. Ainda na proposta, constam as duas no-
vas modalidades de contratação: trabalho inter-
mitente, que é processado por jornada ou hora de 
serviço, e o home office, que se caracteriza pela 
regularização do trabalho em casa. 

Trabalho intermitente - O trabalho intermitente, 
um dos pontos de discussão, se caracteriza pelo 
pagamento dos funcionários de acordo com o 
tempo que trabalharem – sem garantia de jornada 
mínima. Se o empregado, por exemplo, for cha-
mado para trabalhar por cinco horas, ele rece-
berá por este total. Se não 
for chamado, não receberá 
nada. 

Para Alexandre Furlan, pre-
sidente do Conselho de Re-
lações do Trabalho da CNI 
(Confederação Nacional da 
Indústria), a regulamenta-
ção vai permitir que os tra-
balhadores que estão hoje 
em contrato informal ou em 
“bicos” consigam direitos 
como as férias, o FGTS e o 13º. “[A reforma] vai 
conseguir formalizar muita gente que as empre-
sas têm insegurança jurídica para formalizar”, 
aponta. A reforma também permite, segundo 
Furlan, que pessoas que não tem possibilidade 
de trabalhar uma jornada inteira, de oito horas, 
consigam emprego. “E os que não desejam este 
tipo de contrato podem submeter-se ao regime 
normal de trabalho”, acrescenta.

Já o Ministério Público do Trabalho vê de outra 
forma. Segundo uma nota técnica emitida pelo 
procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado 
Fleury, o trabalho intermitente corresponde a uma 
“contratação em condições de subemprego” e 
constitui uma ameaça ao direito de um salário mí-
nimo mensal. “Não assegura nem mesmo o rece-
bimento de um salario mínimo pelo trabalhador. 
Fere de morte a norma constitucional sobre este 
tema”, afirma Fleury.

O autor do livro Constituição e Reforma Trabalhis-
ta no Brasil, Mauro Menezes, também acredita 
que não há evidência de que as mudanças ge-
rem maior empregabilidade. “Em 1998, o governo 
Fernando Henrique fez uma minirreforma criando 
contrato por tempo determinado, banco de horas 
e jornada parcial e, após algum tempo, não houve 
qualquer estímulo ao mercado de trabalho”, diz. 
“Já em 2014, com as regras que agora querem 
mudar, chegou-se a falar em pleno emprego. O 
que comprovadamente gera maior empregabili-
dade, na verdade, é a dinâmica da economia, os 
investimentos”, acrescenta. 

Home Office - Na questão do trabalho home offi-
ce, segundo o professor de direito trabalhista do 
Ibmec Rio, Ivan Garcia, a reforma acertou. “Em 
todo esse tempo, se perdeu uma oportunidade 
de garantir direitos para os profissionais em home 
office, como responsabilidade em acidentes de 

trabalho e doenças causa-
das pelo trabalho, como le-
são por esforço repetitivo”, 
afirma. Ainda assim, o pro-
fessor não deixa de apontar 
consequências negativas. 
“Essa reforma vai trazer 
uma precarização muito 
grande para o mercado de 
trabalho, flexibilizando di-
reitos que eram uma pro-
teção para o trabalhador”, 
ressalta.

Já na visão do especialista em Direito e Processo 
do Trabalho, Danilo Pieri Pereira, a flexibilização 
das leis trabalhistas gerará consequências posi-
tivas. “A atualização legislativa se faz extrema-
mente importante para contemplar o trabalho à 
distância e o fenômeno da terceirização”, afirma 
o advogado. “Resta torcer para que a sonhada 
modernização das leis trabalhistas impulsione o 
país rumo ao crescimento”. 

Contribuição sindical - O fim da obrigatoriedade 
da contribuição sindical é, também, um ponto de-
licado nos debates. Atualmente, o pagamento do 
imposto sindical é obrigatório e vale tanto para os 
empregados sindicalizados quanto para os que 
não são associados às entidades. É descontado, 
uma vez ao ano, o equivalente a um dia de salário 
do trabalhador. Com a proposta, a contribuição 
deixaria de ser obrigatória. 

são 186 emendas 
do senado 

compondo a 
polêmica reforma 

trabalhista
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Para José Márcio, professor de economia da    
PUC-Rio, o fim do imposto deve promover uma 
seleção natural das associações. “O fim do im-
posto sindical vai acabar com os sindicatos pele-
gos, já que os que não conseguem defender seus 
trabalhadores deixarão de existir”, opina. “Só vão 
sobreviver os sindicatos que lutarem por seus tra-
balhadores”. 

Já, de acordo com o doutor em direito do traba-
lho, Leonardo Rabelo, este ponto terá efeito pre-
judicial ao trabalhador. “Os direitos garantidos há 
60 anos caíram por terra. Os sindicatos vão per-

der força e não terão dinheiro, já que a contribui-
ção deixa de ser obrigatória”, comenta. 

E sem os sindicatos, segundo o professor de di-
reito da PUC-SP, Ricardo Pereira Guimarães, a 
possibilidade dos acordos entre empregados e 
empresas – um dos pontos fundamentais da re-
forma – também abre brechas para críticas.  “A 
questão do negociado poderia ser possível, até 
deveria, se a gente tivesse sindicatos que real-
mente representem os empregados, o que hoje 
já não acontece”, diz o especialista, que defende 
uma reforma sindical. Para ele, o fim da obriga-

ReFoRMAs ReFoRMAs

toriedade da contribuição sindical pode reduzir 
ainda mais a presença dos sindicatos na vida do 
trabalhador. 

Acordos coletivos - Outro ponto fundamental da 
reforma é a possibilidade de acordos coletivos 
negociados entre empresas e trabalhadores. En-
tre eles, figuram a permissão que sindicatos e em-
presas negociem jornadas de até 12 horas diárias 
de trabalho, desde que respeitado o limite de até 
48 horas semanais e o fatiamento de férias e três 
períodos por ano, por exemplo. Guimarães acre-
dita que esses pontos podem ser prejudiciais aos 

empregados. “Essas medidas criam possibilida-
de de parcelamento de férias, jornada excessiva, 
entre outros pontos”, argumenta. “No caso das 
horas extras, por exemplo, estudos comprovam 
que inúmeros acidentes de trabalho acontecem 
na extensão da jornada de trabalho. E parcelar as 
férias vai contra o direito de descanso do empre-
gado”, conclui. 

Confira quais foram as principais diferenças su-
geridas pela reforma trabalhista no infográfico 
abaixo:
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Reforma da previdência 

Uma das principais causas alegadas para a PEC 
287/16, mais conhecida como Reforma da Previ-
dência, é evitar que cresça ainda mais o rombo 
financeiro nas contas do governo: de 1997 a 2017, 
os valores passaram de 0,7% para 2,3% do PIB 
brasileiro. Além disso, como a expectativa de vida 
no Brasil está aumentando, no futuro a população 
tende a ter mais idosos e menos jovens – os últi-
mos sendo os pilares que sustentam o regime de 
Previdência. 

Idade mínima - As principais mudanças que o re-
latório final da reforma propõe 
são a fixação da idade míni-
ma para requerer aposentado-
ria – 65 anos para os homens 
e 62 anos para as mulheres –, 
o fim da possibilidade de apo-
sentadoria exclusivamente por 
tempo de serviço no INSS, e a 
elevação do tempo mínimo de 
contribuição de 15 anos para 
25 anos. 

Diante das motivações e das 
soluções encontradas pela re-
forma, especialistas apresen-
tam divergências nos pontos de 
vista. Para Denise Gentil, pro-
fessora de economia da UFRJ, 
a proposta teria consequências 
negativas para a sociedade. “Essa reforma é des-
cabida, brutal e injusta. Não só porque o governo 
vai levar a população a um empobrecimento bru-
tal, mas uma parte enorme dos brasileiros vai fi-
car excluída”, opina. Denise afirma que 79% dos 
aposentados por idade em 2015 não conseguiram 
contribuir por 25 anos. Dessa forma, eles estariam 
fora das novas regras e não conseguiriam se apo-
sentar caso a proposta já estivesse em vigência.

Já para o especialista e doutor em Direito Interna-
cional da USP, Eduardo Modena Lacerna, o regi-
me atual prejudica mais trabalhadores do que a 
proposta. “O modelo vigente é insustentável por-
que além de não fechar as contas a longo prazo, 
também prejudica trabalhadores de menor renda”, 
afirma. Para ele, a única saída para a economia e 
para a manutenção de um sistema previdenciário, 
nos próximos anos, é colocar um ponto final em 
todas as reformas já feitas desde o governo Fer-

nando Collor e iniciar uma nova. “Essa reforma que 
está vindo, ao que tudo indica, pelo o que foi adian-
tado, é um fechamento das reformas que já foram 
feitas anteriormente no governo Dilma, no governo 
Lula, no governo Fernando Henrique Cardoso e no 
governo Fernando Collor”, afirmou.

Rombo da Previdência - O rombo na Previdência, 
considerado um dos maiores motivos para a legiti-
midade da proposta, também apresenta controvér-
sias em sua interpretação. Cláudio Puty, economis-
ta e professor da UFPA, defendeu que não se pode 
fazer uma análise da reforma sem levar em conta a 
atual conjuntura econômica. “A Previdência, hoje, 
é deficitária apenas em razão da enorme recessão 

em que vivemos”, disse. Se-
gundo Puty, o governo deveria 
aumentar os mecanismos de 
proteção social e não apenas 
cortar benefícios dos trabalha-
dores mais carentes.

Para Rogério Nagamine, coor-
denador da Previdência do 
Ipea (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada), no entanto, 
a reforma visa justamente re-
duzir as desigualdades entre 
as aposentadorias concedidas 
no Brasil ao exigir uma idade 
mínima e tempo de contribui-
ção para todos. “A proposta, 
nos termos originais, ajudaria a 
reduzir as diferenças entre as 

aposentadorias. O trabalhador urbano e de classe 
média acaba aposentando antes e com mais con-
dições do que o pobre no atual sistema”, diz.

Igualdade - Ainda assim, para Thaís Riedel, presi-
dente da Comissão de Seguridade Social da Or-
dem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal 
(OAB-DF), o Brasil ainda está longe da igualdade 
que o governo prega – principalmente nos pontos 
da reforma que abordam as mulheres. “Além de 
ser atribuída a responsabilidade familiar a elas, as 
mulheres ainda são maioria no mercado informal 
e recebem menos”, ressalta a advogada. Segun-
do o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 42,7% das mulheres exercem trabalhos in-
formais, contra 41,5% dos homens. 

Thaís afirma que apesar de não ser papel da Pre-
vidência Social fazer política pública, “como argu-
mentam os defensores da proposta”, é obrigação 

do governo considerar o que tem sido feito para 
garantir direitos antes de propor a equiparação. 
“Temos que criar políticas públicas que deem a 
condição de igualdade no mercado de trabalho e, 
só depois, pensar em igualar as regras”, acredita. 
Uma delas seria aumentar o número de creches, 
para que as famílias tenham com quem deixar os 
filhos quando forem trabalhar. Ela sugere, também, 
que o país modernize a licença-maternidade.

Minorias - Outras minorias, de acordo com Mar-
cus Orione, professor do Departamento de Direito 
do Trabalho da USP, também seriam seriamente 
afetadas pela proposta. “Você vai retirar direitos 
históricos de negros e pobres. E a função social 
da Previdência simplesmente não é considerada 
no momento”, afirmou. Para Orione, o governo de-
veria cobrar empresas em situação de déficit com 
a Previdência para diminuir o rombo do órgão.

Autossuficiência - Mas, para o presidente do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Er-

nesto Lozardo, a solução pode não ser tão simples 
assim. “Não se pode mais cobrir o déficit por meio 
de aumento da dívida pública ou de impostos. Nós 
temos que trabalhar em um projeto de Previdência 
que seja sustentado pelas suas próprias pernas, 
ou seja, pela sua própria receita. Acho que esse 
acerto não tem que recair sobre a classe mais po-
bre. Tem que ter uma racionalidade muito grande 
por um lado, e por outro pode ser uma reforma que 
venha a viabilizar o crescimento”, afirma. 

Para ele, as regras de transição devem tornar gra-
dativos os efeitos da reforma previdenciária sobre 
os atuais trabalhadores ativos, e, em questão de 
tempo, os impactos macroeconômicos da reforma 
apareceriam: aumento da poupança pública, es-
tabilidade da taxa de juros, estabilidade cambial e 
sustentabilidade do crescimento econômico.

Confira quais são as principais mudanças na refor-
ma da Previdência no infográfico a seguir.

ReFoRMAs ReFoRMAs

entre 1997 e 
2017, os valores 

pagos pela 
Previdência 
passaram de 

0,7% para 
2,3% do PIB 

brasileiro
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CRA-MG defende maior participação     
do Administrador na Gestão Pública
Conselho orientou gestores municipais e promoveu palestra 
sobre investimento público-privado durante Congresso da AMM

O CRA-MG marcou presença no 34o. Congres-
so Mineiro de Municípios, que aconteceu entre 
os dias 9 e 11 de maio, no Expominas, em Belo 
Horizonte. Com o tema “Cidades Criativas e Solu-
ções”, o evento, realizado pela Associação Minei-
ra de Municípios (AMM), promoveu um amplo de-
bate em torno dos desafios da gestão municipal.

Com um estande no evento, em parceria com o 
Sindicato dos Administradores do Estado de Mi-
nas Gerais, o Conselho buscou ressaltar a im-
portância dos profissionais de Administração na 
gestão pública municipal. Para o presidente do 
CRA-MG, Adm. Antônio Eustáquio Barbosa, o 
evento proporcionou a aproximação com gesto-
res municipais. 
 
“Estar nesse evento tem um significado muito im-
portante porque através dele, junto com os muni-
cípios envolvidos, nós temos como disponibilizar o 
profissional de Administração, com oportunidade 
dele, em seu município,  evidenciar sua atividade 
na condução do projeto municipal”, ressaltou.

Palestra - O conselho ainda teve participação des-
tacada no Congresso, através da palestra “Estra-
tégias institucionais e financeiras para assegurar 

investimento público-privado em saneamento bá-
sico em um ambiente de severa restrição da ca-
pacidade de Investimento pelo setor público”.

O palestrante foi o Adm. José Antônio Cam-
pos Chaves, consultor de Programas do Banco 
Mundial e sócio da Ecotrade. Um dos principais 
pontos abordados por ele foi a necessidade de 
revisão do pacto federativo, bastante debatido 
durante todo o Congresso. 

Chaves acredita que há uma má distribuição dos 
recursos arrecadados pela União, especialmente 
pelas obrigações dos municípios com saúde, edu-
cação e outras áreas básicas. “O dinheiro todo 
fica em Brasília e a responsabilidade fica com o 
município, que não recebe o recursos apropriado. 
Por isso, a revisão tem que ser já e o Conselho 
de Administração está buscando essa revisão do 
pacto federativo”, destacou Chaves.

O Administrador também falou sobre Saneamen-
to Básico e, segundo ele, o problema atualmen-
te não é de engenharia, mas de gestão. “Temos 
desperdício de água em torno de 40% a 50%, um 
índice de perda absurdo. O problema é de ges-
tão, de Administração”, avaliou.

Estande do CRA-MG prestou orientações para gestores públicos e profissionais
Créditos das fotos: Comunicação CRA-MG

Administradores e Tecnólogos de Gestão têm uma 
excelente oportunidade para atualização profissio-
nal e enriquecimento do currículo. Isso porque eles 
podem aproveitar os 150 cursos online disponíveis 
através da Universidade Corporativa.

Isso foi possível depois do convênio firmado entre 
o CRA-MG e o CRA-RJ, que criou a Universidade 
Corporativa do Administrador. Os profissionais re-
gistrados e adimplentes têm 100% de desconto 
em todos os cursos.

“É uma ótima oportunidade para os profissionais 
se atualizarem de forma gratuita. Sem dúvida é 
um incentivo aos nossos profissionais”, destacou 
o presidente do CRA-MG, Adm. Antônio Eustáquio 
Barbosa.

O foco é a excelência e eficiência na atuação dos 
Administradores diante das novas demandas do 
mercado e do desenvolvimento tecnológico. Com 
isso, espera-se que os participantes estejam me-
lhor preparados para responder às novas exigên-
cias nas áreas das gestões pública e privada.

Universidade Corporativa 
oferece 150 cursos online

ENaNgraD debate 
cursos de administração

Transformar uma cultura. Esse é o ponto central 
de discussões em torno do 34o. ENANGRAD - 
Encontro Nacional dos Cursos de Graduação 
em Administração -, que acontecerá na Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV/ENAE), em Brasília, 
entre os dias 26 e 28 de agosto. 

O evento é considerado o maior do gênero na 
América Latina e o tema deste ano é “Meto-
dologias inovadoras de aprendizagem e suas 
relações com o mundo do trabalho - desafios 
para a transformação de uma cultura”. 

O ENANGRAD reúne mantenedores, reitores, 
diretores, coordenadores, pesquisadores, pro-
fessores, empresários e estudantes para de-
bates, trocas de experiências e discussão de 
formas para melhorar continuamente o padrão 
de qualidade do ensino de Administração e 
Gestão no Brasil, além de entender o mercado 
de trabalho.

As inscrições podem ser feitas diretamente no 
site do evento (http://www.enangrad.org.br/) e 
custam a partir de R$ 165.
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Data: 26, 27 e 28 de agosto de 2017
Local: Fundação Getúlio Vargas 

(FGV/ISAE)
Endereço: SGAN Av. L2 Norte - 

Quadra 602 – Brasília-DF
E-mail: eventos@angrad.org.br
Tels.: (21) 2516-3646 e 3172-4379

Para participar, basta acessar o site 
do CRA-MG no endereço 

https://goo.gl/ZbeyYi e preencher o 
formulário de cadastro. 

Mais informações através do 
telefone (31) 3218-4531




