
ADM
notícias
Informativo Bimestral do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais

N
º 

6
9

 J
u

n
h

o
/2

0
18

AÇÃO NO PRESENTE 
COM OLHOS NO 

FUTURO
Especialistas indicam cenário econômico positivo

 no futuro próximo. Mas bom aproveitamento
 se inicia com ações inteligentes no presente

Bitcoins
A análise de especialistas sobre esta nova realidade econômica

pg. 3



2EDITORIAL

Administradores como 
pilares da evolução

O Profissional de Administração tem se tornado uma 
figura central dos processos de evolução das empresas e 
instituições públicas. Temos, devido à nossa capacidade 
estratégica e operacional, uma responsabilidade cada vez 
maior de capitanear  iniciativas que tragam soluções.

Em virtude dessa real necessidade, o CRA-MG tem 
buscado atuar em frentes variadas. Para o ambiente das 
empresas privadas, trazemos nesta edição uma entrevista 
com o presidente da Fundação Dom Cabral, uma das 
maiores escolas de formação de executivos e gestores do 
Brasil, o Adm. Antonio Batista da Silva Júnior. O recado é 
claro: Administradores devem trabalhar com o presente, 
mas lançar olhos e mentes para o futuro.  

A atuação do Conselho, em prol da atualização e educação 
dos atuais e futuros profissionais de Administração, vai 
muito além das páginas de nossas publicações. Temos 
promovido com grande sucesso o CMA (Circuito Mineiro de 
Administração) nas cidades de Minas Gerais. De março a 
maio deste ano, profissionais e estudantes de 35 cidades 
puderam acompanhar palestras e fóruns de debate de 
temas relacionados ao universo da Administração, além de 
se aproximarem do CRA-MG. Temos a convicção de que a 
proximidade entre o Conselho e a sociedade trará grandes 
benefícios para o estado de Minas Gerais, e para todo o 
País.

  
Adm. Antônio Eustáquio Barbosa
Presidente do CRA-MG
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Quando, em 2008, os integrantes de 
um grupo na internet de discussão sobre 
criptografia na internet receberam um 
documento com protocolos e códigos do 
que seria uma moeda virtual, não poderiam 
saber que estavam em contato com a futura 
principal moeda virtual do mundo: o bitcoin.

Menos de 10 anos se passaram e aquilo 
que um dia foi um projeto é uma realidade. 

Investir em bitcoins é uma boa 
oportunidade?

Eu considero que ter atenção ao novo e 
aproveitar as oportunidades que ele apresenta 
é sempre importante. É difícil entender todas 
as especificidades de uma nova tecnologia 
tão logo ela surja. E, mais ainda, entender 
como ela pode ser utilizada para nos permitir 
alguma vantagem competitiva. 

Schwab (2016), em seu livro A Quarta 

Hoje, apenas no Brasil, mais de 1,4 milhões 
de pessoas possuem valores em bitcoins. 
E o movimento tem forte tendência de 
crescimento.

Para entender os movimentos do mercado 
e vislumbrar orientações para investidores 
e administradores de fundos, conversamos 
com o Prof. Adm. Joubert R. F. Fidelis, 
conselheiro do CRA-MG.

BITCOIN

As oportunidades e os riscos
Nova realidade das criptomoedas impacta investidores e Administradores

Revolução Industrial, nos lembra que 
"tomadores de decisão costumam ser levados 
pelo pensamento tradicional linear (e sem 
ruptura) ou costumam ser muito absorvidos 
por preocupações imediatas". Esse tipo 
de raciocínio normalmente nos impede de 
enxergar o novo. 

Se navegarmos pela internet encontraremos, 
com facilidade, artigos dizendo que a bitcoin 
não tem a garantia de um imóvel, ou de um 
título do governo, ou mesmo de um automóvel. 
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OK. Mas, não podemos negar que este é 
um pensamento do século 20. Estamos 
caminhando para um mundo cada vez mais 
digital. 

Quais são os cuidados a se ter ao 
investir em bitcoins?

Sobre cuidados podemos direcionar nosso 
raciocínio por dois caminhos. O primeiro 
diz respeito ao fato de lidarmos com uma 
tecnologia muito nova, sobre a qual a maioria 
de nós não tem nenhum domínio. Ainda hoje, 
vemos pessoas tendo senhas roubadas 
na internet por desconhecimento de como 
fazer uso de uma tecnologia que já é tão 
corriqueira. Imagine só o que virá com o uso 
das criptomoedas! 

O outro ponto diz respeito à nossa 
capacidade de entender as possibilidades 
e fragilidades às quais estamos sujeitos ao 
entrar neste campo. A bitcoin não é a única 
criptomoeda existente e muitas outras, com 
certeza, surgirão. Ou seja, ainda há muito a 
aprender sobre este mundo. Por fim, o fato 
de não haver uma autoridade monetária 
que regulamente e controle este mercado, 
aumenta os riscos de que este seja um 
mundo amplamente utilizado por traficantes e 
pessoas em busca de espaços para lavagem 
de dinheiro. 

Na sua opinião, ainda é possível 
ficar rico investindo em bitcoins?

Ficar rico, como aprendi há muito tempo 
com o meu professor de finanças, depende 
sempre da sua coragem de correr riscos. É 
muito difícil ter ganhos elevados, em um curto 
espaço de tempo, fazendo o que a maioria faz. 
Há também um lado glamouroso por trás do 
"ficar rico". Sendo assim, se esta é a sua opção, 
estabeleça os seus limites, entenda até onde 
está disposto a arriscar e vá em frente. Mas, 
lembre-se que grandes perdas normalmente 
vêm de grandes apostas. No entanto, são 
raros os que "tropeçam" em grandes fortunas 
sem terem feito nada. Pois, até para "tropeçar" 
é preciso "caminhar".

Raio-x do bitcoin

A principal criptomoeda do mundo 
simula diversas características desejáveis 
a qualquer moeda física: é escassa, portátil, 
divisível e incorpórea. Dessa forma, é possível 
fazer uma transferência de propriedade 
independentemente de onde você estiver 
no mundo, a um custo virtualmente nulo 
e sem intermediários. Taxas de transação 
praticamente inexistentes, segurança, proteção 
contra fraude e privacidade são algumas das 
características que definem a tecnologia que o 
bitcoin alcançou: um sistema de pagamentos 
global totalmente descentralizado.

Todas as transações feitas com bitcoin ficam 
anotadas em um banco de dados público, 
chamado blockchain. A tecnologia funciona 
como se fosse um livro-caixa criptografado, 
de onde os dados não podem ser apagados. 
Ao final de cada bloco, é gerada uma chave e 
é partir dela que o próximo bloco será iniciado.

Como investir? 

Por ser digital, toda operação de compra 
e venda também é feita online, por meio de 
plataformas específicas, também chamadas 
de exchanges. Então, basicamente, você vai 
precisar de um CPF válido e um computador 
ou dispositivo móvel conectado à internet. No 
Brasil, as plataformas para compra e venda de 
bitcoin têm se popularizado. As mais famosas 
são Mercado Bitcoin, Bitcointoyou e Foxbit. 

Caso de (in)sucesso

Pedro Henrique Sampaio, designer que 
faz uso de moedas virtuais há 3 anos, conta 
que já passou por uma situação complicada. 
“No começo, coloquei meus bitcoins em uma 
carteira blockchain. O problema é que, em 
carteiras online, é preciso de 2FA (autenticação 
de duas fases) para ter segurança eficiente 
sobre as criptomoedas. Eu não tinha essa 
autenticação e acabei sendo roubado”, 
explica. “Mas com esse aprendizado, hoje eu 
tento ter várias formas de autenticação”.

BITCOIN
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     Foram várias cidades de Minas Gerais que 
receberam o Circuito Mineiro de Administração 
(CMA), evento realizado pelo CRA-MG com 
apoio de instituições de ensino das cidades 
participantes. Nos meses de março a maio as 
cidades de Montes Claros, Janaúba, Januária, 
Pará de Minas, Divinópolis, Oliveira, São João 
Del Rei, Curvelo, Bom Despacho, Ipatinga, 
Caratinga, Itabira, Araçuaí, Nanuque, Teófilo 
Otoni, Barbacena, Muriaé, Manhuaçu, Sete 
Lagoas, Leopoldina, Ponte Nova, Viçosa, 
Itajubá, Conselheiro Lafaiete, São Lourenço, 
Pouso Alegre, Formiga, São Sebastião do 
Paraíso, Poços de Caldas, Uberaba, Frutal, 
Araxá, Campo Belo, Varginha e Três Corações 
recepcionaram o Circuito. Os eventos 
contaram com um total de 30 expositores e 
cerca de seis mil participantes

O CMA tem o objetivo de conscientizar a 
sociedade sobre a importância da atuação do 
profissional de Administração, além de levar 
aos presentes atualizações sobre as práticas da 
profissão. O evento contou com a participação 

CIRCUITO

Circuito Mineiro de Administração 
discute empreendedorismo e inovação 
Evento passou por 35 cidades de Minas Gerais de 6 de março a 25 de maio

do vice-presidente de Marketing do CRA-MG, 
Adm. Gilmar Camargo, em algumas cidades, 
onde ele ressaltou a necessidade de uma boa 
gestão nas empresas em tempos de crise. 
“A gestão de uma empresa define como ela 
se posiciona no mercado. Principalmente em 
tempos de crise, como os que o Brasil vem 
enfrentando, uma boa gestão se faz primordial 
para a continuidade dos negócios”, afirma o 
Administrador. “Essa é a principal razão pela 
qual levamos o CMA a tantas cidades”. 

Projeto Prazer em Conhecer 

Em paralelo ao CMA, o CRA-MG promove 
o Projeto Prazer em Conhecer, que organiza 
visitas a instituições para dialogar sobre 
valorização da profissão da Administração.

Segundo o Adm. Gilmar Camargo, “o 
objetivo do projeto é habilitar, orientar e 
difundir a ciência e práticas da Administração, 
contribuindo para a valorização da profissão e 
a sustentabilidade das organizações”, explica 
o Administrador.
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CMA - Araxá

CMA - Caratinga-Unec

CMA - Divinópolis

CMA - Ipatinga

CMA - Montes Claros

CMA - Bom Despacho

CMA - Caratinga-Doctum

CMA - Nanuque

CMA - Itabira

CMA - Pará de Minas

CMA - Campo Belo

CMA - Curvelo

CMA - Frutal

CMA - Janaúba

CMA - Sete Lagoas
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CMA - Teófilo Otoni

CMA - Varginha

CMA - Januaria

CMA - Ponte Nova - Unipac

CMA - São João Del Rei - Uniptan

CMA - Três Corações 

CMA - Araçuaí

CMA - Oliveira

CMA - Ponte Nova - Faculdade Dinâmica

CMA - São João Del Rei - IF Sudeste/MG

CMA - Uberaba

CMA - Barbacena

CMA - Itajubá

CMA - Pouso Alegre

CMA - Viçosa
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CMA - Manhuaçu

CMA - Leopoldina

CMA – São Lourenço FSL

CMA - São Lourenço Faculdade Victor Hugo

CMA - Conselheiro Lafaiete

CMA -  Muriaé

CMA - Formiga

CMA - São Sebastião do Paraíso

CMA - Poços de Caldas
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Prazer em Conhecer - Frutal Prazer em Conhecer - Leopoldina

Prazer em Conhecer - Divinópolis 

Prazer em Conhecer - Câmara Municipal de Viçosa

Prazer em Conhecer - Cons. Lafaiete - Fasar

Prazer em Conhecer - Araxá

Prazer em Conhecer - Cons. Lafaiete

Prazer em Conhecer - Campo Belo

Prazer em Conhecer - Montes Claros

Prazer em Conhecer - Sete Lagoas
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A retomada da economia e o novo 
líder empresarial

O Brasil luta para superar uma longa recessão. Para que o País volte a 
crescer de maneira sustentável será necessária uma boa gestão governamental 
e reformas que permitam equilibrar as contas públicas e estimular os 
investimentos e a produtividade. Nesse contexto, a liderança corporativa têm 
um papel fundamental para ajudar as empresas a reverem seus processos, se 
adaptarem às novas demandas e se prepararem melhor para o futuro.

Para o presidente da Fundação Dom Cabral (FDC), Administrador Antonio 
Batista da Silva Junior, as empresas precisam ganhar dinheiro, mas não é só 
isso. “O mundo está mudando e as exigências para o novo líder também.” 
Confira mais detalhes na entrevista exclusiva de Antonio Batista concedida ao 
ADM Notícias.

ENTREVISTA
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1 - O crescimento do PIB é um indicativo 
de que o Brasil pode estar saindo da 
crise? Quais as perspectivas para os 
próximos anos?

Sim, (o crescimento do PIB) é um sinal 
importante de alguma retomada da economia. 
Tenho conversado com muitos líderes 
empresariais e visto um otimismo maior no 
ambiente de negócios. Muitas empresas 
voltaram a contratar e estão sentindo um 
movimento de aumento na demanda. De toda 
forma, ainda é cedo para falarmos dos próximos 
anos. Reformas importantes e estruturantes, 
como a da Previdência, precisam ser 
aprovadas para pavimentarmos um caminho 
mais sustentável de crescimento econômico.

2- Qual o papel da liderança nas 
empresas nesse momento de retomada 
da economia?

A liderança empresarial tem um papel 
fundamental de conciliar o curto e o médio 
prazo. Pensando no curto prazo, é fundamental 
estruturar a organização durante a crise, para 
que ela suporte o período mais difícil. Ao mesmo 
tempo, a liderança precisa jogar luzes no médio 
prazo e preparar a empresa para o momento 
após a crise. Quando voltarmos a crescer, 
quem estiver preparado para acompanhar a 
retomada vai colher muitos frutos.

3 - Como as empresas devem agir 
para alcançar resultados que sejam 
sustentáveis? Hoje, construir a reputação 
da empresa é tão importante quanto a 
sua performance econômico-financeira? 

Esta é uma questão que está estimulando 
reflexões em todo o mundo. O olhar atento da 
opinião pública, que antes se fixava apenas 
em números, agora se torna cada vez mais 
criterioso na hora de avaliar o peso de cada 
organização. Além de bons resultados, o 
cidadão quer saber também o quanto a 
empresa está colaborando com a comunidade, 
fazendo acordos sustentáveis ou pagando 
salários justos aos seus funcionários. A cultura 
do “jeitinho brasileiro” está ficando lá no 
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passado. As gerações de hoje querem saber 
de que forma as companhias estão conduzindo 
seus negócios e a que custo.

O mundo acompanhou o caso do nadador 
norte-americano Ryan Lochte nas Olimpíadas 
do Rio em 2016. Foi emblemático. O episódio 
polêmico - que não guarda qualquer relação 
com seu desempenho excepcional nas 
piscinas - atingiu em cheio a sua reputação com 
consequências drásticas em seus contratos de 
patrocínio. Ao atleta, não bastaram os recordes 
dentro da piscina. É preciso entregar, também, 
a imagem e o comportamento que a opinião 
pública espera.  

4 - A crise gerou falta de confiança e 
credibilidade nas empresas. Como o líder 
pode reverter isso?

A escolha do líder por resultados de curto 
prazo é uma necessidade do negócio. Mas 
a capacidade de conciliar essas entregas 
imediatas com aspirações de longo prazo é 
o que definirá a relação de confiança entre 
a sociedade e a organização. Companhias 
que até alguns anos atrás eram sinônimo de 
solidez no mercado, hoje encontram-se em 
dificuldades para retomar suas operações. E 
não por questões de capacidade operacional, 
mas por crises de confiança.

As empresas precisam ganhar dinheiro, 
mas não é só isso. O mundo está mudando 
e as exigências para o novo líder também. 
Ele precisa compreender como o avanço 
da tecnologia irá afetar seus negócios e a 
humanidade, saber como prosperar de forma 
perene em tempos de profundas mudanças, 
entender a sustentabilidade no contexto das 
organizações e da sociedade. Só assim ele 
poderá deixar uma contribuição positiva e 
significativa para as próximas gerações. 

5 - Quais os riscos para as empresas que 
não adotarem sistemas de compliance e 
regras de transparência, por exemplo?

Vivemos no mundo da transparência forçada. 
Ser transparente não é mais uma opção do 
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líder ou da organização. A transparência nas 
relações e nas operações é mandatória e pode 
ser colocada em cheque na velocidade de um 
clique. Infelizmente, temos visto semanalmente 
no Brasil as consequências da não assimilação 
desse contexto.

6 - O senhor acredita que um dos maiores 
desafios é a mudança de comportamento 
dos próprios líderes? 

Mudança de comportamento sempre é 
difícil. Mas tenho me deparado com uma 
realidade muito positiva. Tenho visto os líderes 
preocupados e mobilizados com esta questão. 
E convivido com lideranças empresariais 
diferenciadas, que estão atentas e motivadas 
para o seu papel diante da sociedade – para 
além dos muros de suas organizações.  

7 - Qual é o perfil de líderes que as 
empresas necessitam hoje para 
crescer e se estabelecer em meio às 
transformações? 

Precisamos de líderes que conciliem suas 
três principais tarefas com excelência: fazer 
o resultado econômico-financeiro, conciliar 
interesses e deixar legados para a sociedade.

8 - Qual o objetivo do programa CEO’s 
Legacy da FDC? Quais são os resultados 
obtidos até o momento?

Construir um legado não é tarefa fácil. Mas, 
aos poucos, começam a surgir iniciativas de 
apoio e orientação a esse processo, que têm 
reunido lideranças em torno de iniciativas em 
comum. Uma delas é a Society for Progress, 
organização europeia que reúne lideranças 
empresariais e importantes acadêmicos 
em torno da crença de que a integração de 
diferentes perspectivas morais, sociais e 
filosóficas irão contribuir para a evolução de 
um sistema econômico descentralizado, com 
uma integração construtiva entre mercados e 
sociedade, pessoas e meio ambiente. 

No Brasil, a FDC lidera uma iniciativa 
semelhante, chamada "CEO's Legacy", que 
reúne lideranças de grandes organizações 
nacionais e multinacionais para criar um 
ambiente de reflexão e troca de experiências 
que propicie a construção de iniciativas 
concretas para impactar positivamente a 
sociedade. Está sendo um movimento instigante 
e surpreendente. Começamos com 20 líderes 
há um ano e já teremos 30 em agosto. Eles 
estão criando projetos concretos que geram 
valor para a sociedade. Um grupo de CEOs, 
por exemplo, está desenvolvendo e aplicando 
em uma prefeitura do interior de São Paulo um 
modelo de gestão que permita a ampliação 
da eficiência dos serviços, a preservação 
dos avanços alcançados e que incentive um 
envolvimento mais efetivo da sociedade na 
administração pública. 
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Um outro grupo está criando um projeto 
para disseminar valores éticos e fomentar 
práticas cidadãs na juventude. A ideia é que o 
movimento dos CEOs´Legacy seja crescente e 
que influencie outras lideranças no Brasil para 
gerarmos um ciclo virtuoso e de prosperidade. 
Mais informações no site ceoslegacy.fdc.org.
br/ 
 
9 -  A Fundação Dom Cabral foi eleita, 
por diversas vezes, a melhor escola de 
negócios da América Latina, segundo 
o jornal inglês Financial Times. Qual o 
diferencial da FDC, em sua opinião?

Antes de mais nada eu referencio o 
reconhecimento da FDC a uma história de 
paixão, ousadia e empreendedorismo dos 
nossos fundadores: Dom Serafim Fernandes 

de Araujo e Emerson de Almeida. Eles criaram 
a instituição na década de 70 e, em condições 
adversas, souberam identificar uma grande 
oportunidade para criar algo positivo. 

Então, acho que a FDC tem um grande 
diferencial que é o seu propósito – a razão 
de sua existência é a de contribuir com a 
sociedade por meio da educação. Os 300 
colaboradores e os cerca de 400 professores 
da nossa instituição estão imbuídos desse 
senso de propósito. 

Do ponto de vista do nosso negócio, 
operacionalmente falando, acho que nosso 
diferencial é a conexão com o mercado. 
Nascemos com este DNA: estamos de olhos e 
ouvidos no que acontece nas empresas, quais 
são seus maiores desafios, quais os dilemas 
dos líderes. 
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