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2EDITORIAL

De olho no futuro e
seus novos desafios

O Administrador tem como função organizar, gerenciar, coordenar e orientar 
as áreas de uma empresa, como recursos financeiros, físicos, tecnológicos e 
humanos. Nós, profissionais da área, devemos criar soluções para qualquer tipo 
de problema administrativo, evitando despesas desnecessárias, garantindo uma 
boa circulação de informações e evitando prejuízos ou déficits.

Em tempos de crise, somos nós que assumimos a responsabilidade sobre 
os rumos do negócio, sobre o destino da empresa, e decidimos as ações 
necessárias para passar pelas turbulências do mercado. E o cenário atual – 
que faz do Brasil uma das economias mais frágeis do mundo, de acordo com 
relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) - todo mundo já conhece: uma 
grave crise político-econômica. 

De um lado, para tentar conter o problema e equilibrar as contas, o Governo 
Federal fez cortes no orçamento e aumentou os impostos. Do outro, o setor 
privado enxuga as equipes, reorganizando-se para administrar uma conta 
que, ultimamente, não tem fechado. Porém, últimos dados divulgados apontam 
uma luz no fim do túnel: aumento da renda acima da inflação em algumas 
categorias, queda de juros bancários, comércio levemente mais aquecido e 
melhora na produção industrial são alguns dos fatores que vêm impulsionando 
um desenvolvimento, ainda que tímido, de diversos setores e levando às famílias 
ao início da recuperação do poder de compra.

E este também é um momento especialmente positivo para nós, profissionais 
de Administração. Dia 9 de setembro, comemoramos mais de meio século da 
regulamentação da nossa profissão. Certamente, ainda temos muito a fazer para 
que ela seja ainda mais valorizada e reconhecida pela sociedade. Como todos 
os momentos de crise, também é um momento de oportunidades. É a hora de 
olhar o problema com otimismo, como uma chance de melhorar para os novos 
tempos que chegam. É o momento de se planejar para os anos que virão, para 
se reestruturar e voltar a crescer. É o momento de nos fazermos presentes.

Adm. Antônio Eustáquio Barbosa
Presidente do CRA-MG

EXPEDIENTE
CONSELHEIROS DO CRA-MG • Efetivos: Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade, Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar, Adm. 
Antônio Eustáquio Barbosa, Adm. Gilmar Camargo de Almeida, Adm. José Eustáquio de Vasconcelos Rocha, Adm. Luciano 
Fernandes Novaes, Adm. Magno Luiz Coelho de Moura, Adm. Nourival de Souza Resende Filho, Adm. Paulo César Mageste 
de Carvalho, Adm. Raul Alberto Marinuzzi • Suplentes: Adm. Dante Grassi Pinto Ferreira, Adm. Clever Soares David Amorim, 
Adm. Gilson Elesbão de Siqueira, Adm. Marcos Eduardo Tanner, Adm. Wander Luis Silva, Adm. Cláudia Aparecida Machado, 
Adm. Wanda Cristina Rocha Wenceslau, Adm. Cleber de Moura Barros Amaral, Adm. Marcos Tanure Sanabio, Adm. Joubert 
Roberto Ferreira Fidelis. • Jornalista Responsável: Leonardo Fagundes – 4470/PR • CONSELHO REGIONAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA-MG • Endereço: Av. Afonso Pena, 981, 1º andar, Centro - Belo Horizonte - MG • CEP: 
30130-002 • Telefone: (31) 3218-4500 • Site: www.cramg.org.br • E-mail: cramg@cramg.org.br

PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO E CONTEÚDO: Apex Conteúdo Estratégico - apexagencia.com.br



3ENCONTRO

Educação superior em debate
XII Encontro de Coordenadores de Cursos de Administração e VI 
Encontro Estadual da ANGRAD Minas Gerais acontecerá no final 
de setembro, em Belo Horizonte

A educação superior estará em debate no dia 
30 de setembro, em Belo Horizonte, durante 
o XII Encontro de Coordenadores de Cursos 
de Administração e VI Encontro Estadual da 
ANGRAD Minas Gerais. O objetivo é incentivar 
gestores a refletirem sobre os resultados 
alcançados no ENADE (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudante), nos âmbitos 
quantitativo e qualitativo.

“O país vive um momento de reflexão em 
vários segmentos e não podemos deixar 
de olhar com carinho para a educação, já 
que ela molda o desenvolvimento de uma 
sociedade. E a educação superior molda 
os profissionais que queremos no futuro”, 

O tema central será a qualidade dos cursos e os desafios dos coordenadores em relação ao ENADE

destacou o presidente do CRA-MG, Adm. 
Antônio Eustáquio Barbosa.

O evento terá como tema central a “Qualidade 
dos cursos de Adminstração e o ENADE: 
Desafios aos Coordenadores”.

Ao todo, serão três palestras - do professor 
Adm. Taiguara de Freitas Langrafe, presidente 
da ANGRAD, do professor doutor Adm. 
Mário Cesar Barreto Moraes, conselheiro da 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – CONAES/MEC e Conselheiro 
Consultivo da ANGRAD, e do professor Adm. 
Mauro Kreuz, diretor da Câmara de Formação 
Profissional do CFA.

PROGRAMAÇÃO:
CREDENCIAMENTO – 7h45 às 08h

ABERTURA – 8h às 8h15
- Presidente do CRA-MG – Adm. Antônio 
Eustáquio Barbosa
- Presidente da ANGRAD – Adm.  Taiguara de 
Freitas Langrafe
- Diretor de Formação Profissional do CFA – 
Adm. Mauro Kreuz

PAINEL 1 – 08h15min às 09h45min
Palestrante: Adm.  Taiguara de Freitas Langrafe
Tema: Análise dos Resultados dos ENADEs 
2009, 2012 e 2015.

INTERVALO – COFFEE BREAK

PAINEL 2 – 10h05 às 11h30
Palestrante: Prof. Dr. Adm. Mário C. B. Moraes

Tema: Exame Nacional de Desempenho de 
Estudante (ENADE) – Realidades e Perspectivas

PAINEL 3 – 11h35 às 13h
Palestrante: Adm. Mauro Kreuz
Tema: Os Impactos e Desafios da Avaliação 
Sobre os Cursos de Administração: O que fazer?

INTERVALO PARA ALMOÇO – 13h às 14h

Grupos de Discussão: “Falando francamente 
sobre o ENADE” – 14h às 16h55
Facilitador: Adm. Gilmar Camargo, vice-
presidente de Marketing do CRA-MG

ENCERRAMENTO – 17h

Inscrições: www.cramg.org.br/eventos ou 
(31) 3218-4520 - eventos@cramg.org.br
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Setembro é um mês especial para os 
profissionais de Administração - principalmente 
o dia 9. Isso porque ele marca a regulamentação 
da profissão, ocorrida em 1965. Motivos não 
faltam para celebrar esses 52 anos e o CRA-
MG preparou uma programação especial em 
comemoração à data. 

“É um mês importante no calendário de todos 
os profissionais de Administração, pois há 
mais de meio século nossa profissão está 
regulamentada. Certamente ainda temos 
muito a fazer para que ela seja ainda mais 
valorizada e reconhecida pela sociedade”, 
destacou o presidente do CRA-MG, Adm. 
Antônio Eustáquio Barbosa.

Um dos momentos mais marcantes será um 
evento no dia 28/09 na nova sede do CRA-
MG. Está prevista uma palestra e ainda a 
abertura de um espaço de relacionamento.

“Esse espaço servirá para reflexão. E nesta 
data é importante que lembremos dos 
desafios, das conquistas e já pensarmos 

no futuro, pois sabemos da importância 
que temos e a diferença que fazemos tanto 
no âmbito público quanto no privado”, 
completou o presidente.

Homenagens – Estão previstas quatro 
homenagens pelos 52 anos da regulamentação 
da profissão. A primeira será no dia 14/09, pela 
Câmara Municipal de Manhuaçu. Em seguida, 
no dia 15/09, na Câmara de Teófilo Otoni. 
Já no dia 18/09, pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, requerida pelos deputados 
Antonio Carlos Arantes, Luiz Humberto 
Carneiro e Braulio Braz.

A outra homenagem acontecerá na Câmara 
de Vereadores de Belo Horizonte. Ela será 
no dia 22/09, em uma Reunião Especial e 
foi requerida pelo vereador Eduardo da 
Ambulância. 

“Ficamos muito gratos por essas duas casas 
que representam o povo prestarem essas 
homenagens a todos os profissionais de 

CRA-MG celebra os 52 anos da 
Administração
Conselho preparou uma programação especial durante todo o 
mês de setembro em comemoração à data

ADMINISTRAÇÃO
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Administração. É o reconhecimento pelo 
trabalho que estamos fazendo”, disse o 
presidente do CRA-MG.

Palestras – Além das homenagens, o mês do 
profissional de Administração será marcado 
por palestras. A primeira aconteceu no dia 
04/09 com o tema “Diferenciar-se: essa é 
a nova exigência do mercado de trabalho” 
e foi ministrada pelo Adm. Davson Mansur, 
doutor em Educação pela Universidade de 

Trás-os-Montes Alto Douro de Portugal.
 
A partir do dia 11/09 até 29/09, serão mais 
16 palestras, abordando diferentes temas, 
como educação financeira, sucesso e 
credibilidade, lucro versus receita, mediação 
e arbitragem, entre outros. As inscrições 
podem ser feitas diretamente no site www.
cramg.org.br/eventos.

Confira a agenda abaixo: 



Não vale a pena arriscar, 

ainda mais com a sua empresa.

Para uma administração 
pro� ssional, contrate um 
administrador. 

9 de setembro,

Dia do pro� ssional 

de Administração.

www.cfa.org.br
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Desapego: a nova forma de 
consumir e comercializar
Seu guarda-roupa pode ser sua fonte de renda extra

A palavra “desapego” ganhou uma nova 
conotação no mundo online: agora, a venda 
e compra de itens usados tornou-se uma das 
formas preferidas de transação comercial 
da internet. Os preços dos itens, por serem 
artigos que os vendedores não querem mais, 
tornam-se mais baixos do que os praticados 
nas lojas. E na transação, também pode entrar 
um conceito que também não é encontrado 
em lojas físicas: a troca de bens. 

A troca tem como princípio o próprio desejo 
do vendedor. Por vezes, pode ter como 
premissa o valor do objeto já possuído, ou, 
também, as próprias preferências de quem 
está negociando. “Essa forma de comércio 
agradou a muita gente porque é algo que, 
num momento de crise financeira, a maioria 
pode fazer. Todos nós temos algum item 
que não queremos ou usamos mais”, relata 
a psicóloga e professora Regina Maria, que 
também já aderiu ao movimento através de 
grupos no Facebook. “O desapego vem como 
uma forma simples e rápida de conseguir uma 
renda extra e ainda se desfazer de itens que 
estão ocupando o armário”, explica. 

De acordo com uma pesquisa do Ibope 
Conecta, mais de 91% dos usuários de 
internet no Brasil poderiam se desapegar de 
produtos que estão encostados em algum 
canto de casa. Entre estes itens, 70% dos 
entrevistados citaram produtos de moda e 
beleza, eletrônicos e celulares. A maioria 
dos que responderam à pesquisa também 
apontou que poderia se desfazer de produtos 
relacionados à música e hobbies, objetos da 
casa, e brinquedos e roupas de criança. 

A estudante Lua Castro, de 21 anos, tirou sua 
renda por três meses apenas do mercado 
de usados. “Comecei quando saí do meu 
estágio. Na espera por outro emprego, vendi 
roupas, sapatos e outros acessórios”, relata 
Lua. A estudante conseguiu arrecadar cerca 
de mil reais com as transações. “Minha 
principal forma de venda foi meu próprio 
perfil no Facebook. Com uma publicação 
divertida e o título de ‘Brechózinho’, fui 
honesta em relação aos defeitos das peças 
e estabeleci preços acessíveis. Assim, as 
pessoas confiaram e se interessaram nos 
meus produtos”, afirma. 
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As redes sociais acabam tendo grande influência 
na acessibilidade das transações de usados. O 
brechó das estudantes Ana Polezel e Georgia 
Vieira é um exemplo disso – a loja teve início há 
duas semanas no Instagram e levou o nome de 
Escaravelhx. “Começamos no Instagram porque, 
além do resultado ser mais rápido, não tínhamos 
verba para criar uma loja física. As transações 
são realizadas todas online e a entrega é feita 
em mãos para o comprador”, explica Ana. “Em 
breve, criaremos uma página no Facebook para 
a loja. O próximo passo é seguir para bazares e 
feirinhas”, relata.

E também há quem foi longe com o negócio: 
Laryssa Bileski, dona do Velvet Brechó, iniciou 
o projeto com uma decisão simples de vender 
roupas que não usava. “Percebi que era muito 
compulsiva nas compras e acabava deixando 
tudo no guarda-roupa sem usar. Foi aí que tive 
a ideia de criar um brechó com as peças que 
eu tinha e os garimpos que fiz”, conta. Um dos 
diferenciais da Velvet Brechó, segundo Laryssa, 
é que ele se baseia na premissa Slow Fashion 
– moda consciente e ecológica, que só agrega 
peças sustentáveis e desestimula o consumo 
desenfreado. “Com esta experiência, aprendi a 
dar valor para o investimento em bens duráveis: 

peças de ótima qualidade por um preço muito 
menor”, afirma a microempresária.

Outro projeto que tomou grandes proporções no 
mercado de usados foi o Brechó Grunge. Uma 
das idealizadoras da loja, Amanda Tulio, afirma 
que o projeto começou em 2013 sem uma ideia 
inicial, apenas com o estímulo da troca de peças. 
“Depois, pensando em atender apenas ao 
público feminino, resolvi tornar o brechó apenas 
para elas”, declara. No Facebook, o Brechó 
Grunge dispõe de um grupo com mais de 10 
mil mulheres. O primeiro bazar do grupo, com 
o nome de “Bazar das Manas”, foi realizado no 
início de agosto em Curitiba e teve a participação 
de 12 lojas apenas de mulheres. 

Plataformas mais utilizadas

O site “Enjoei” é um dos gigantes do mercado de 
usados atualmente. Com a comercialização de 
objetos seminovos e usados, o Enjoei teve uma 
taxa de crescimento dentro da plataforma de 8% 
a mais do que estava sendo gasto em 2017. A 
diretora de Planejamento Estratégico do site, 
Juliana Perlingiere, em entrevista ao Correio da 
Bahia, afirma que o mercado de usados segue 
um ritmo crescente – tanto por conta de uma 

DESAPEGO

Na loja Escaravelhx, as transações são realizadas todas online e a entrega é feita em mãos para o comprador
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mudança de comportamento do consumidor 
provocado pela crise, quanto pela ascensão 
da economia colaborativa. “As pessoas estão 
cada vez mais engajadas na compra e venda 
de produtos usados. Com isso, cria-se uma 
oportunidade de negócios para quem quer uma 
renda extra”, declara.
 
O designer Pedro Sampaio é 
um dos usuários da plataforma 
Enjoei há dois anos. “O preço 
das compras é mais em conta 
do que em lojas convencionais. 
Além disso, a praticidade de 
fazer a transação também 
é um dos fatores que me 
atraíram”, conta. Depois de 
comprar várias peças, Pedro 
se aventurou também na venda 
de itens jogados no fundo do 
armário. “Percebi que a fonte 
de renda extra estava dentro do 
meu próprio quarto”, declara. 
 
Outros aplicativos também não 
ficaram de fora dessa onda. 
Com 4,5 milhões de pessoas cadastradas, o 
Skina, por exemplo, é um aplicativo que facilita 
a venda de qualquer produto por pessoas que 
estejam perto de você pelo uso do GPS do 
seu smartphone. Já o Tradr funciona como um 
Tinder da moda – o vendedor pode receber 
curtidas se o comprador gostou do item, e, se 

a combinação aconteceu, surge a possibilidade 
de chat diretamente com o comprador. E o 
aplicativo Rekids, por exemplo, foca na área 
infantil: venda, compra, troca, doação de roupas, 
calçados, brinquedos e móveis infantis. 

Além dos sites e aplicativos tradicionais de 
compra coletiva, existem grupos no Facebook 

para as transações, que 
chegam a ter quase cem mil 
membros. O WhatsApp é outra 
rede social que vem sendo 
usada para praticar essas 
vendas e trocas.

A dentista Luana Ciolette, de 
Belo Horizonte - MG, que tem 
uma filha de quatro anos, faz 
parte de um desses grupos, 
chamado Desapego de 
Meninas, que vende apenas 
peças de crianças, como 
roupas, utilitários e até móveis, 
desde que sejam infantis. “As 
crianças acabam perdendo 
rapidamente roupas e sapatos, 

pois vão crescendo; ou seja, as peças foram 
pouco usadas e estão quase novas. Já comprei 
mais de dez itens, o último foi uma babá 
eletrônica, e também já vendi alguns. Estou 
grávida de quatro meses e, assim que souber o 
sexo do bebê, vou tentar comprar o máximo do 
enxoval pelo grupo”, declara Luana. 

DESAPEGO

Enjoei: um dos precursores da venda de produtos usados

No Facebook, 
as transações 

chegam a 
ter cem mil 
membros.
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CFA aprova regulamentação para 
novos registros profissionais
Profissões conexas também serão registradas no campo da 
Administração

No último mês, o Conselho Federal de 
Administração (CFA) aprovou, com mais 
de 80% dos votos, o registro profissional no 
Conselho Regional de Administração (CRA) 
para egressos de cursos de educação 
profissional técnico de nível médio conexos 
à Administração, assim como o registro 
de egressos de programas de Mestrado e 
Doutorado cujos programas sejam afetos à 
Administração e reconhecidos pelo MEC. 

Prezando pela transparência, o CRA-MG 
convidou o presidente do CFA, Adm. Wagner 
Siqueira, e o diretor da Câmara de Formação 
Profissional Federal, Adm. Mauro Kreuz, 
para apresentar as novas resoluções aos 
profissionais de Administração de Minas 
Gerais. 

Durante a apresentação, os presentes 
levantaram seus questionamentos e dúvidas 
quanto às resoluções, que foram esclarecidas 
pelos membros do CFA. O Adm. Wagner 
Siqueira ressaltou que o sistema CFA/CRAs 
atualizou o escopo doutrinário para abrir e 
regularizar questões que já haviam sendo 
demandadas – inclusive judicialmente, como 
registros de profissionais de áreas conexas.
Para os egressos de programas de Mestrado 

e Doutorado conexos à Administração, os 
interessados no registro devem apresentar o 
requerimento ao CRA com o diploma original 
ou uma cópia de conclusão do programa 
de Mestrado ou Doutorado e uma cópia ou 
histórico original do referido programa de 
Mestrado ou Doutorado. Quando recebida a 
solicitação de registro, o CRA encaminhará o 
pedido ao CFA. 

Para os egressos de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio conexos à 
Administração, serão entregues os títulos de 
Técnico em Administração, assim entendidos 
os cursos técnicos. 

Para os diplomados em cursos sequenciais 
de formação específica conexos à 
Administração, os interessados no registro 
devem apresentar requerimento ao CRA com 
uma cópia ou o diploma original de conclusão 
do Curso Sequencial de Formação Específica 
e o histórico do curso. Quando recebida a 
solicitação de registro, o CRA encaminhará o 
pedido ao CFA. 

“Nós registramos todas as profissões conexas 
que atuam no campo da Administração do 
nível médio, do nível superior de tecnólogos, 
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do nível de bacharel em diversas fontes: 
o Administrador, que é o principal, mas 
tem bacharel em comércio exterior; tem o 
turismólogo, bacharel em turismo... Abarcamos 

todas essas funções – cargos e profissões 
– que atuam no domínio de Administração 
e também os mestres e doutores”, afirma o 
Adm. Wagner Siqueira. 

Já o diretor do CFA ressaltou que assim como 
já ocorre com o registro de tecnólogos, os 
demais registros serão diferenciados dos 
registros de Administradores, sendo que 
cada profissional estará apto a atuar de forma 
diferente no mercado. 

“Isso tem que ser compreendido: em 
nenhum momento isso vai inibir, vai colidir, 
vai enfraquecer a atuação do Administrador. 
Ele continua incólume. A sua atuação, a 
sua soberania dentro do sistema continua 
incólume. Nós apenas estamos abrigando e 
permitindo que orbite no sistema profissional 
aquelas atividades profissionais ligadas 

à Administração que já vinham sendo 
exercidas de verdade no mercado de 
trabalho”, ressalta Mauro. 

As resoluções normativas e o escopo 
doutrinário vêm a fortalecer a profissão, já que 
agora o sistema abrigará profissionais que 
já atuavam no mercado da Administração, 
mas que não poderiam ser fiscalizados ou 
orientados pelos CRAs devido à falta de 
regulamentação. O Adm. Mauro Kreuz lembrou 
aos presentes que mestres e doutores estão 
formando Administradores e que, portanto, 
o sistema CFA/CRAs precisa estar ao lado 
desses profissionais.

O Adm. Wagner Siqueira, presidente do CFA, acredita que o novo sistema abriu muitas portas para 
áreas conexas à Administração

Foto: C
FA
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O Administrador e diretor da Câmara de 
Formação Profissional Federal, Mauro Kreuz, 
em entrevista ao CRA-MG, opinou sobre o 
novo escopo doutrinário dos profissionais 
de Administração. Para ele, o novo sistema 
é eclético e permite abrigar a todo mundo 
– de Administradores, mestres, doutores, 
técnicos e gestores nas áreas específicas 
da Administração.

De acordo com Wagner Siqueira, 
Administrador e presidente do Conselho 
Federal de Administração (CFA), o novo 
sistema abriu muitas portas para áreas 
conexas à Administração. “Ao definir esse 
novo escopo, nós abarcamos, então, um 
conjunto de profissões que atuam no campo 
da área como um domínio próprio e que, 
além de ter como o principal personagem o 
bacharel em Ciências Administrativas, ainda 
parte do pressuposto de que o nosso conselho 
não é um conselho de Administradores – é um 
conselho de Administração”, afirma. 

Para Mauro, a Administração se classifica 
como “uma verdadeira constelação de 
oportunidades de atuação profissional, na qual 
se atua das mais distintas formas. Por exemplo: 
compliance, valuation e risco são atividades, 
hoje, muito valorizadas no mercado, ou seja,  
existem profissionais que estudaram muito, 
fizeram mestrados, doutorados, têm uma rica 
experiência e que atuam nessas áreas”. 

A iniciativa do CRA-MG em esclarecer sobre o 
novo escopo doutrinário foi essencial também 
para ouvir as demandas dos registrados 
sobre o assunto e aproximar os profissionais 
do sistema para que possam agir juntos, 

como enfatizou o presidente do CFA. “Este é o 
grande salto que esse escopo doutrinário está 
dando. É um salto extraordinário em termos 
de modernidade, em termos de rompimento 
conceitual, em termos de rompimento 
paradigmático”, pontua Mauro. 

“Além disso, a partir de agora, nós estamos 
levando o debate. A justificativa é o incômodo 
das pessoas: ninguém muda sem ficar 
incomodado. Ninguém muda sem ter o debate. 
E nós também estamos dispostos a aprimorar 
o nosso escopo doutrinário”, completa o 
Administrador. 

Diretor da Câmara de Formação 
Profissional Federal, Adm. Mauro 
Kreuz: “Administração se classifica 
como uma verdadeira constelação de 
oportunidades de atuação profissional”

“Nosso sistema é eclético e permite 
abrigar todo mundo”
Administrador e diretor da Câmara de Formação Profissional Federal fala 
sobre o novo escopo dos profissionais de Administração




