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2018 CHEGOU!
CRA-MG apresenta os principais destaques de 2017

e adianta os planos para este ano

Entrevista
Adm. Antônio Eustáquio Barbosa, presidente do CRA-MG, faz um balanço
da gestão em 2017 e apresenta os planos para 2018
pg. 14

CRA-MG prepara sua nova sede
O local será um marco na Administração de Minas Gerais
pg. 6



2EDITORIAL

Desafi os e conquistas

Com o término do exercício de 2017, gostaríamos de 
compartilhar relevantes informações referentes à nossa 
gestão, pautada na Missão, Visão e Valores do Conselho 
Regional de Administração de Minas Gerais. Diante da crise 
econômica que se abateu sobre o País, readequamos projetos, 
reduzimos despesas, e fechamos o ano satisfatoriamente.

Além disso, tivemos grandes conquistas em prol da 
categoria. No plano de orientação e fi scalização profi ssional 
e tecnológico, fomos contemplados com projetos subsidiados 
pelo Conselho Federal de Administração (CFA), visando à 
melhoria na qualidade de prestação de serviço em atendimento 
aos profi ssionais e empresas. Ainda em tecnologia e 
informação, destacamos a instalação da fi bra óptica na Nova 
Sede e a implantação da ferramenta web de Autoatendimento.

Não podemos deixar de enaltecer também as inovações 
na área de comunicação, levando mais informação aos 
profi ssionais, através de novas ferramentas de interação, 
como nosso canal no YouTube. Nele, veiculamos os 
programas Administração em Destaque, Minuto do 
Administrador, #SeLiga e, em breve, o CRA Entrevistas cada 
um trazendo assuntos relevantes para os profi ssionais sob 
diferentes aspectos e pontos de vista.

Sabemos que ainda há muito a ser feito para avançar 
e contribuir para deixar o Conselho ainda melhor, mas 
temos a certeza de que estamos no caminho certo. E isso 
vem sendo notado pelos profi ssionais, já que na última 
pesquisa de satisfação (que avalia o atendimento prestado, 
necessidades, recebimento de sugestões e a consequente 
melhoria dos serviços), obtivemos um índice de satisfação 
superior a 80%.

Adm. Antônio Eustáquio Barbosa
Presidente do CRA-MG
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Os Debates em Administração de 2017 
englobaram diversos assuntos de interesse 
dos Administradores, todos com inscrições 
gratuitas. Foram 18 eventos no total, em Belo 
Horizonte, de março a dezembro.

Um dos destaques foi uma palestra ofi cial 
do Governo do Québec (Canadá), cujo tema 
foi “Québec, o lugar dos seus talentos?”, 
para divulgar o programa de Imigração para 

Debates em Administração de 2017
Debates em Administração de 2017 abordaram imigração, crise econômica, 
aposentadoria, lucratividade, inovação, empreendedorismo e gestão de pessoas

aquele país com oportunidades profi ssionais 
para Administradores. Outro bastante 
procurado foi “Hipnobusiness: uma nova 
forma de gerir pessoas”, metodologia que 
pode auxiliar Administradores, empresários 
e empreendedores a ter uma gestão mais 
humanizada, reconhecendo o que as pessoas 
têm de melhor para intensifi car seus resultados 
de forma efetiva e relevante para a sinergia do 
trabalho em equipe.

DEBATES

No dia 22 de agosto, o seminário “Empreender 
nos dias atuais” foi ministrado pelo Adm. Geraldo 
Magela da Silva, Conselheiro Fiscal do SAEMG 
e pelo economista Aleksandro Silva Duarte, 
consultor empresarial. O evento abordou como 
os empreendedores devem agir para manter a 
competitividade e o desenvolvimento sustentável em 
seus negócios perante a Lei Complementar 123/2006 
e as legislações atuais

“Hipnobusiness: uma nova forma de gerir pessoas” 
foi a palestra apresentada pela Adm. Thais Ribeiro, 
especialista em Sistema de Gestão e Hipnoterapia, 

no dia 9 de novembro

“Fatores para as empresas se manterem e crescerem 
na crise” foi o tema abordado pelo conselheiro Federal 
por Minas Gerais, Adm. Rosendo Magela Reis, em 21 
de março

Para participar dos Debates em 2018, 
fi que atento ao site do CRA-MG!



4

Visando aumentar a participação dos 
profi ssionais de Administração e empresários 
do interior, além dos acadêmicos, foram 
realizadas 13 edições do Fórum Mineiro de 
Administraçãot  (FMA) e 28 do Circuito Mineiro 
de Administração (CMA). Os eventos ocorreram 

FMA e CMA marcaram presença em 
cidades mineiras em 2017
Fórum Mineiro e Circuito Mineiro de Administração debateram temas da 
atividade e apresentaram cases de sucesso

nas cidades de Minas Gerais, por meio de parcerias 
com as Instituições de Ensino Superior da área de 
Administração e entidades classistas da sociedade 
civil organizada para levar conhecimento. No total, 
houve 6980 participantes, com uma média de 170 
pessoas por dia de evento. 

Fórum em Unaí, em 30 de novembro, reuniu 158 
pessoas para assistir à palestra “O seu crescimento 
e de suas organizações”, ministrada pelo Adm. 
Daniel Luiz Amorim Couto, assessor de Gestão de 
Planejamento da Cooperativa Agrícola de Unaí – 
COAGRIL

Em Varginha, 397 pessoas lotaram o teatro Capitólio 
para assistir à palestra “Administração – Rumos 
e Desafi os”, ministrada pelo vice-presidente de 
Marketing do Conselho, Adm. Gilmar Camargo, 
além de case de sucesso sobre sustentabilidade 
empresarial, apresentada pelo gestor de Marketing 
da rede GF Supermercados, prof. Luiz Augusto 
Reis

Ipatinga também recebeu o FMA, na Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), com 
apresentação de cases de sucesso de profi ssionais 

da cidade. 

DEBATES
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Projeto Prazer em Conhecer percorre 
o interior de MG para apresentar 
o CRA e as possíveis parcerias e 
contribuições para os municípios 

O projeto Prazer em Conhecer foi lançado 
pelo CRA-MG com o objetivo de divulgar suas 
ações no interior do Estado, apresentando 
possibilidades de parcerias, a importância 
do trabalho conjunto com o município 
e a contribuição do Conselho em seu 
desenvolvimento. Em 2017, foram realizadas 
43 visitas a Prefeituras, Câmaras Municipais, 
Associações Comerciais, rádios, TVs, 
instituições de ensino, entre outras. 

Veja alguns desses encontros:

InterTV, afi liada Globo, em Montes Claros

Rádio Muriaé

Prefeitura de Unaí

Prefeitura de Mantena

Câmara de João Pinheiro

TV Divinópolis

Rádios de Poços de Caldas

PROJETO
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O sonho da nova sede do Conselho Regional 
de Administração de Minas Gerais tornou-se                
realidade para todos os integrantes e 
registrados. No segundo semestre de 2016, 
um prédio de 10 andares, mais moderno e 
com localização privilegiada, foi adquirido, 
atendendo a uma antiga demanda por 
melhor infraestrutura.

Início – Esse sonho teve início em 2008, quando 
o CRA-MG começou a guardar recursos para a 
nova sede, já que a atual, construída na década 
de 40, não atendia mais as necessidades do 
Conselho. Após análise por uma empresa de 
engenharia e projetos contratada pelo CRA-
MG, foi diagnosticado que o imóvel tinha 
limitações técnicas, agravadas com o seu 
tombamento pelo Conselho de Patrimônio 
Histórico de Belo Horizonte. Ou seja, reformas 
espaciais e estruturais não seriam permitidas, 
o que impediria a evolução da sede e o 
crescimento do CRA-MG.

Ao longo dos anos, o Conselho resguardou 
o valor destinado exclusivamente para 
a aquisição da nova sede, por meio de 
dotação orçamentária. Avaliado pelo 
mercado em R$18 milhões, o edifício foi 
adquirido, após negociações, por R$13,1 
milhões. O valor foi pago à vista e sem 
comprometimento do patrimônio. 

Desde o processo de aquisição do imóvel, o 
CRA-MG tem respeitado os procedimentos 
legais e buscou orientação técnica e jurídica 
para a escolha do novo bem, assim como vem 

realizando estudos e planejamentos para a 
transferência da sede, que exige adequações 
estruturais para atender suas demandas, dos 
empregados da entidade, da sociedade e dos 
profi ssionais de Administração. 

Como Autarquia, o CRA-MG segue a 
legislação pública e, por este motivo, realiza 
processos licitatórios para a viabilização 
de obras e aquisição de bens necessários 
para a instalação da nova sede. O CRA-
MG tem respeitado os procedimentos legais 
para a mudança, prezando pelos princípios 
da legalidade, moralidade, efi ciência, 
publicidade, transparência e ética.

O Conselho Regional de Administração de 
Minas Gerais já prestou contas ao Conselho 
Federal de Administração, ao Tribunal 
de Contas da União e, recentemente, ao 
Ministério Público Federal, sem que houvesse 
qualquer irregularidade ou ressalva por parte 
destes órgãos, fruto de gestões efi cientes 
e comprometidas com o bem comum, a 
sociedade e os profi ssionais de Administração.

O CRA-MG está empenhado em entregar 
aos profi ssionais de Administração a sua 
nova sede, que será um marco para a 
Administração em Minas Gerais, sem abrir 
mão do cumprimento de todas as normas 
legais e da ética. Estamos preparando 
uma nova casa para você! Acompanhe 
os processos licitatórios pelo site: 
www.cramg.org.br/licitacoes/ - licitações 
em andamento.

Modernidade, localização privilegiada e melhoria na estrutura 
são algumas das características da nova sede, um prédio de dez 
andares totalmente de propriedade do CRA-MG, localizado no bairro 
de Lourdes, na Avenida Olegário Maciel, número 1.233. Demandas 

antigas dos registrados no CRA-MG que estão sendo atendidas.

NOVA SEDE

Uma nova casa está
fi cando pronta para você
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O Dia do Administrador é comemorado em 
9 de setembro, por ser a data de assinatura 
da Lei nº 4769, em 1965, que criou e 
regulamentou a profi ssão. No Conselho 
Regional de Administração de Minas 
Gerais, a celebração mereceu uma série 
de comemorações durante o mês, incluindo 
palestras, homenagens e eventos. 

Diferenciação no mercado de trabalho, quarta 
revolução industrial, educação fi nanceira, 
imagem e credibilidade, coaching, perícia 
judicial, arbitragem, empreendedorismo, 
comportamento profi ssional, lucratividade 
empresarial e futuro da profi ssão. Esses foram 
alguns dos temas abordados nas 16 palestras 
que celebraram o Mês do Profi ssional de 
Administração em Minas Gerais. 

Além disso, como instituição que anda lado 
a lado com o poder público, auxiliando, 
sugerindo melhorias e lutando pela profi ssão, 
o CRA-MG foi homenageado em cinco casas 
legislativas dos 65 municípios que instituíram 
o Dia do Profi ssional de Administração 
no calendário ofi cial. As homenagens 
aconteceram nas Câmaras Municipais 
de Teófi lo Otoni, Manhuaçu, Viçosa, Belo 
Horizonte e na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. 

“É fundamental essa relação com a Assembleia 
– a casa do povo –, e com o Conselho 
também. Os Administradores, identifi cados 
com a sociedade, tornam-se fundamentais 

para divulgar a todos a nossa presença com 
o intuito de minimizar os anseios e até tornar 
viável a expectativa da sociedade”, declarou 
o presidente do CRA-MG. 

A importância do profissional de 
Administração para recuperação e 
crescimento do país foi lembrada em todos 
os discursos da reunião especial realizada 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
“A profissão de vocês é fundamental. A 
cada dia, formar novos Administradores, 
que pensam grande, que sejam modernos, 
que a inovação hoje exige; mas que 
administrem de jeito diferente do que muitos 
exemplos que existem nesse País”, opinou 
o deputado Antônio Carlos Arantes. 

“E é com muita alegria que estamos aqui hoje, 
para comemorar essa data tão importante. 
Com certeza, nós faremos uma reunião para 
fi car gravada na história da Assembleia 
Legislativa e também do Conselho Regional 
de Administração de Minas Gerais”, declarou 
o deputado Bráulio Braz.

Já na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, o vice-presidente de Relações 
Institucionais do CRA-MG, Adm. Raul 
Marinuzzi, representando o presidente, 
ressaltou a trajetória da Administração, 
citando fatos bíblicos e históricos para 
mostrar que, apesar da regulamentação 
jovem, a profissão do Administrador se fez 
necessária desde os primórdios. 

CELEBRAÇÃO

Mês do Administrador no CRA-MG 
teve palestras, homenagens e muito 
debate acerca da profi ssão



9

Convidada pelo vereador Eduardo da 
Ambulância, autor da homenagem, a 
compor a mesa da sessão, a Adm. Nayara 
Marquito expressou seu contentamento em 
representar os profissionais, destacando, 
também, a importância da homenagem 
para a profissão. 

Administração em foco – No dia 30 de 
setembro, foi realizado o 12º Encontro de 
Coordenadores de Cursos de Administração 
e o 6º Encontro Estadual da ANGRAD de 
Minas Gerais, debatendo a qualidade dos 
cursos de Administração, do ENADE e 
desafios aos coordenadores. Participaram 
dos eventos os Administradores Dr. 
Taiguara de Freitas Langrafe, presidente da 
ANGRAD; professor Mauro Kreuz, diretor 
da Câmara de Formação Profissional do 
Conselho Federal de Administração (CFA); 
e Dr. Mauro César Barreto Morais, membro 

da Comissão Nacional de Avaliação de 
Educação Superior do MEC.

A noite de encerramento do mês comemorativo 
contou com espaço de relacionamento para 
que os profi ssionais pudessem discutir e 
refl etir sobre a Administração, sua importância 
para a construção da sociedade e seu futuro. 
A celebração ainda teve a palestra “Desperte 
seu potencial”, apresentada pela Adm. Raquel 
Couto, diretora e líder da TAO Coaching e 
Treinamentos. Na ocasião, o presidente do 
CRA-MG, Adm. Antônio Eustáquio Barbosa, 
enfatizou em seu discurso o trabalho do 
Conselho em valorizar a profi ssão. “A classe 
valorizada e respeitada pode exercer com 
maior dignidade e competência a profi ssão, 
trabalhando pela integração entre os 
profi ssionais da área. Acreditamos que essa 
união trará maior reconhecimento e solidez 
no mercado de trabalho”, afi rmou Barbosa.

CELEBRAÇÃO
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A Semana da Gestão, evento promovido 
pelo Conselho Regional de Administração 
de Minas Gerais, ocorreu entre os dias 6 
e 10 de novembro, em Uberaba (MG), na 
Seccional do CRA-MG. O encontro, gratuito, 
foi o primeiro a ser realizado na Casa do 
Administrador da cidade, contando com a 
participação de Profi ssionais de Administração 
renomados e alunos do curso de graduação 
de Administração. Interessados pelos temas 
e conhecimentos sobre a área, os presentes 
receberam seus certifi cados. 

Entre os temas abordados no evento, estiveram:
1. “Práticas de PNL aplicadas à 
motivação”, ministrado no dia 6 de novembro 
pelo Adm. Alessandro Monteiro Sanchez, 
professor universitário e consultor empresarial; 

2. “Descubra o empreendedor que existe 
em você”, ministrado no dia 7 de novembro 
pelo Adm. Wilton Rezende de Freitas, 
professor universitário e coordenador dos 
cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Gestão Financeira e Tecnologia em Logística 
da Universidade de Uberaba (Uniube); 

3. “Empreendedorismo digital”, ministrado 
no dia 8 de novembro pelo Adm. Daniel Angotti 
Moises Marques, professor universitário, 
coordenador de cursos de Gestão da 
Faculdade de Ciências Econômicas do 

Triângulo Mineiro (FCETM) e empresário;

4. “Finanças pessoais”, ministrado no 
dia 9 de novembro pelo Adm. Renato de 
Souza Meirelles, professor universitário, 
coordenador de cursos de Gestão da Facthus 
e ex-executivo de grandes empresas; 

5. “Os jovens administradores e o 
mercado de trabalho”, ministrado no dia 
10 de novembro pelo Adm. Guilherme 
Ezequiel, professor universitário e gestor em 
reestruturação e recuperação de empresas.

Segundo  o Adm. Lucas Amoni, representante 
do CRA-MG, que coordenou a semana de 
palestras, o evento trouxe uma refl exão muito 
positiva e fez sucesso entre os alunos do 
curso de Administração. “Com palestrantes 
experientes no mercado, as palestras 
conseguiram lotar as salas mesmo durante 
horário de aula dos alunos, já que as faculdades 
os liberaram para comparecer ao encontro”, 
conta o Administrador. Segundo ele, as 
palestras mais destacadas pelos alunos foram 
a de "Práticas de PNL aplicadas à motivação" 
e a de "Finanças Pessoais”. “Com o objetivo 
de atender à comunidade com palestras e 
conhecimentos sobre gestão e negócios, o 
evento superou as expectativas e gerou ainda 
mais curiosidade e interesse no mercado de 
Administração pelos graduandos”, fi naliza.

Semana da Gestão foi promovida
em Uberaba
Foi a primeira vez que a Casa do Administrador da cidade 
realizou um evento aberto ao público

EVENTO
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O CRA-MG na Web é onde são transmitidos 
diversos programas dentro do canal no 
YouTube do Conselho (https://www.youtube.
com/cramgofi cial). Um deles é o Administração 
em Destaque, apresentado a cada 15 dias 
com notícias sobre o Sistema CFA/CRAs e os 
profi ssionais de Administração.

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 profi ssionais e também 
diversos segmentos da sociedade. O 
Profi ssional de Administração está presente na 
vida de milhões de brasileiros e é importante 
essa interação”, afi rmou o presidente do CRA-
MG, Adm. Antônio Eustáquio Barbosa.

O #Se Liga, voltado para os estudantes das 
áreas de Administração, é o programa mais 
novo do Canal. Já o CRA Entrevistas, conversará 
com profi ssionais renomados sobre assuntos 
relevantes à sociedade.

“Com isso, o CRA-MG se insere nas novas mídias, 
tendências da comunicação moderna, gerando 
mais acesso às informações do Conselho e 
transparência, além de se colocar como gerador 
de notícias, sem precisar esperar pela informação 
gerada pela grande mídia, colocando, portanto, 
o profi ssional como protagonista”, pontua o          
presidente do CRA-MG.

Em tempos de mensagens instantâneas 
e interação 24 horas nas mídias sociais, o 
CRA-MG inovou na forma de se comunicar 
com os profi ssionais de Administração e 
sociedade. Para isso, reformulou seus canais 
de comunicação, explorando as novas mídias 
em plataformas interativas.

CRA-MG na Web
Conselho cria diversos programas 
no YouTube para ampliar interação 
com Profi ssionais de Administração 
e Sociedade

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/cramgofi cial

Para receber notifi cações sobre novos vídeos, basta entrar no 
Canal e clicar em “Inscreva-se”

YOUTUBE
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Clube de Vantagens oferece 
descontos para Profi ssionais
de Administração
São mais de 150 empresas conveniadas, dos setores de 
educação, bem-estar, lazer e turismo 

Não dá para ter vantagem em tudo na vida, 
mas com o CRA-MG você leva muito mais 
do que imagina. Por meio do programa 
Clube de Vantagens, o Conselho oferece 
uma rede de convênios com descontos em 
serviços e produtos aos Profissionais de 
Administração registrados e adimplentes. 
O Clube, administrado em parceria com o 
Sindicato dos Administradores do Estado de 
Minas Gerais (SAEMG), ainda contempla, 
em alguns casos, familiares e estudantes 
dos cursos de Administração. 

São, atualmente, 151 empresas conveniadas 
(somente este ano, firmamos 134 novos 
convênios), de diversos setores: cursos 
variados; restaurantes; hotéis e turismo; 
academias; escolas e colégios; cursos de 
graduação, pós-graduação e mestrado; 
farmácias, consultorias, entre outros. Além 
disso, através do convênio com a Aliança, 
uma administradora de benefícios, o              
CRA -MG oferece o plano de saúde Unimed 
com valores especiais.

Fique atento ao Guia que enviamos 
mensalmente por e-mail com todos os 
convênios renovados ou firmados no 
mês, para não perder nenhum benefício. 
Consulte a lista do Clube de Vantagens em                                                          
www.cramg.org.br/clubedevantagens

VANTAGENS

Empresas – Façam parte do nosso 
Clube de Vantagens! São mais de 50 mil 
profi ssionais em todo o Estado de Minas 
Gerais. Também disponibilizamos a sua 
marca e endereço no nosso site.
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O sistema do site do Conselho Regional de 
Administração de Minas Gerais (CRA-MG) 
tem disponíveis 18 serviços online para os 
Administradores realizarem procedimentos 
sem sair de casa. Eles estão divididos em 
quatro categorias: Acesso Público, Pessoa 
Física, Pessoa Jurídica e Usuário Sistema. 

NA ÁREA DE ACESSO PÚBLICO, ESTÃO:
Consulta cadastral
Serviço que permite consultar pessoas 
físicas e jurídicas registradas no CRA-MG.
Confi rmação de veracidade
Serviço de confi rmação de veracidade das 
certidões emitidas pelo CRA-MG.
Denúncia
Serviço que permite ao visitante fazer ou 
consultar uma denúncia realizada.

NA ÁREA DE PESSOA FÍSICA, ESTÃO:
Solicitação de Registro Principal
Serviço concedido pelo CRA da jurisdição 
do domicílio profi ssional.
Solicitação de Registro Secundário
Serviço concedido por CRA de jurisdição 
diversa daquela onde o profi ssional possui 
seu registro principal, para que possa exercer 
suas atividades em outra(s) jurisdição(ões), 
sem alteração do domicílio profi ssional. 
Atualização cadastral
Serviço que permite a atualização dos dados 
cadastrais do visitante. 
Emissão de guia
Serviço que permite a emissão de boletos de 
anuidades.
Certidão de Registro e Regularidade
Serviço que permite a emissão de certidão 
de Registro e Regularidade.
Consulta protocolo
Serviço que permite a consulta do andamento 

Site do CRA-MG oferece quatro 
categorias de serviços online para 
Profi ssionais de Administração
São 18 funções que permitem aos visitantes realizar 
procedimentos e solicitações online

de uma determinada solicitação (de acordo 
com o número do protocolo).
Outros serviços
Outros serviços, como Nova Carteira 
de Identidade Profissional, RCA, ARTE, 
entre outros.
Primeiro acesso
Serviço que permite a solicitação de uma 
senha para o primeiro acesso ou uma nova 
senha caso a anterior tenha sido esquecida. 

NA ÁREA DE PESSOA JURÍDICA, ESTÃO: 
Atualização cadastral
Serviço que permite a atualização dos dados 
cadastrais do ente. 
Emissão de guia
Serviço que permite a emissão de boletos 
de anuidades.
Certidão de Registro e Regularidade
Serviço que permite a emissão de certidão 
de Registro e Regularidade.
Outros serviços
Outros serviços como Nova Carteira de 
Identidade Profi ssional, RCA, ARTE, entre outros.
Primeiro acesso
Serviço que permite a solicitação de 
uma senha para o primeiro acesso ou 
uma nova senha caso a anterior tenha 
sido esquecida. 
Requerimento RCA
Serviço que permite a emissão do 
requerimento RCA.

NA ÁREA DE USUÁRIO SISTEMA, ESTÃO: 
Sistema Cadastral 
Serviço que cede acesso completo ao 
sistema pelo usuário do Sistema CRA-MG.

Para acessar a área de Serviços Online, entre 
no link http://spwsistemas.cramg.org.br

ENCONTRO
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Em entrevista ao ADM Notícias, o 
presidente do CRA-MG resume as ações 
de 2017 e adianta os planos para 2018

O ADM Notícias conversou com o 
presidente do CRA-MG, Adm. Antônio 
Eustáquio Barbosa, que avaliou o exercício 
de 2017 e falou sobre os planos para 2018, 
compartilhando, nesta entrevista, relevantes 
informações referentes a sua gestão.

ADM Notícias: Quais foram os principais 
desafios do CRA-MG em 2017?

Presidente: Tivemos uma expressiva 
redução de receitas, evasão de registros por 
desemprego e hipossufi ciência fi nanceira, 
redução na captação de registros e aumento 
da inadimplência, o que afetou negativamente 
os nossos indicadores fi nanceiros. Em 
compensação, tivemos aumento de 6% na 
arrecadação de anuidades de pessoa jurídica.

ADM Notícias: Quais foram as ações do 
CRA-MG para driblar tais dificuldades?

ENTREVISTA

Presidente: Diante do cenário recessivo, 
nos preocupamos em readequar projetos 
de forma a reduzir as despesas.

ADM Notícias: Quais as ações que o Conselho 
realizou a fi m de melhorar os serviços 
prestados aos registrados no Conselho?

Presidente: O CRA-MG reformulou seus 
canais de comunicação e passou a explorar 
as novas mídias em plataformas interativas. 
Criamos o “CRA-MG na Web”, onde são 
transmitidos diversos programas dentro do 
canal no YouTube. Voltamos com o “Minuto do 
Administrador”, agora em vídeo, que também 
está disponível no canal no YouTube.

Por meio do Programa de Desenvolvimento 
dos Conselhos Regionais de Administração 
(Proder), do Conselho Federal de 
Administração, tivemos dois projetos 
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subsidiados com 90% dos recursos 
fi nanceiros: “Orientação Profi ssional Digital” e 
o “Ferramentas de Trabalho” que, certamente, 
melhoram a qualidade da prestação de 
serviços, em atendimento aos profi ssionais 

ADM Notícias: Quais os projetos previstos 
para 2018?

Presidente:
1) Finalização dos projetos para a transição 
para a nova sede;

2) Execução das adequações e transição para 
a Nova Sede, prevista para até o mês de julho;

3) Inovações tecnológicas com o Sistema de 
Gestão e Softwares/Sistemas Operacionais e 
Equipamentos de Backups;

4) Adesão ao SEI (Sistema que permite a criação 

de Administração e empresas. 

Além disso, o “Serviços Online”, disponível no 
site www.cramg.org.br, veio para proporcionar 
agilidade e comodidade nos processos.

e tramitação de documentos e assinatura digital, 
reduzindo volume de impressão e tramitação 
física de documentos) CFA/CRAs;

5) Novas alternativas de cobrança 
administrativa;

6) Contemplação pelo CFA com o Sistema 
Integrado de Fiscalização e Autoatendimento 
(SIFA), assim como com o Proder; 

7) Intensifi cação de cursos de educação 
continuada realizados na nova sede e 
online, além da implantação do Programa de 
Empregabilidade.
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CRA-MG faz doações para crianças no Natal

Em dezembro, o Conselho se dedicou a 
fazer o bem para dezenas de crianças 
carentes, por meio do programa CRA-MG 
Solidário. No dia 12, representantes da 
autarquia foram pessoalmente ao Grupo de 
Apoio à Criança Padre Teodoro (GRUPAC) 
acompanhar a entrega de presentes às 118 
crianças assistidas, de 02 a 06 anos, que 
receberam diretamente das mãos do Papai 
Noel os pedidos feitos por cartinhas. O 
vice-presidente de Marketing do Conselho, 
Adm. Gilmar Camargo, presente na entrega, 
ressaltou a importância do CRA-MG em 
ações sociais, e como isso contribui para a 
profi ssão. A empresa Diagno, fornecedora de 
artigos para laboratório em Belo Horizonte, 
conveniada ao CRA-MG, apadrinhou 30 
cartinhas, e a coordenadora de Recursos 
Humanos da empresa, Valéria Oliveira, esteve 
presente durante a ação.

Já no dia 13, foi realizada a entrega de 180 
cestas básicas arrecadadas pelo CRA-MG 

para famílias das crianças assistidas pela 
APAE de Ribeirão das Neves. 

O Instituto CEASAMinas, por meio do Programa 
de Distribuição de Alimentos (Prodal), doou 440 
quilos de alimentos. A Aliança – distribuidora 
de cestas básicas também participou da 
ação, com a doação de 10 unidades. O evento 
contou com a presença do presidente do 
CRA-MG, Adm. Antônio Eustáquio Barbosa, e 
do vice-presidente de Marketing, Adm. Gilmar 
Camargo, que falaram sobre a importância da 
solidariedade nos dias atuais e como Conselho 
e profi ssionais de Administração trabalham 
juntos nessa causa.

O Papai Noel esteve presente na ação 
da APAE, na fi gura do empresário Justino 
Cordeiro Barroso, diretor da rede Ótica 
Católica, conveniada do CRA-MG. As doações 
dos presentes e das cestas foram feitas por 
profi ssionais de Administração, funcionários do 
CRA-MG e sociedade em geral.


