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A Administração em um 
admirável mundo novo
Presidente do Conselho Regional de Administração de
 Minas Gerais Jehu Filho visita Caratinga e fala à categoria 
sobre inovação, criatividade e futuro da profi ssão

CAFEICULTORES PROTEGIDOS

Polícia Militar lança 
operação Safra Segura 2019

De acordo com cardiologista André tempo é vida em um infarto: “O tratamento depende de 
um diagnóstico precoce para se ter melhor resultado para o paciente”

PM lança Safra Segura 2019

O presidente do CRA-MG Jehu Filho fala sobre os desafi os da profi ssão 

Lions Clube
Caratinga 
Itaúna empossa 
seis novos 
associados

Infarto: dor no peito 
não é único sinal
Cardiologista André Rausch explica os principais
sintomas e importância do diagnóstico precoce

Nasf Bom Jesus desenvolve ações no 
Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial

UNEC lança pós-graduação gratuita 
em Desenvolvimento Regional,
Saneamento e Meio Ambiente

Parlamento Jovem de Minas 2019 
tem apoio das Faculdades Doctum 
de Caratinga e fortalece parceria 
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Maio terá bandeira amarela 
na tarifa de energia elétrica
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CARATINGA- Nos dias 
23, 24 e 25 de abril, as cida-
des de Ipatinga, Caratinga e 
Manhuaçu, respectivamente, 
receberam o Circuito Minei-
ro de Administração (CMA). 
O evento leva palestras sobre 
inovação, criatividade e o fu-
turo da profi ssão. 

Caratinga recebeu o pre-
sidente do CRA-MG, admi-
nistrador Jehu Pinto de Agui-
lar Filho, para a palestra ‘O 
Futuro da Administração ou 
Administração do Futuro?’, 
que ocorreu no Centro Uni-
versitário de Caratinga (Unec) 
e o administrador Rosendo 
Magela, conselheiro efetivo 
do CRA-MG, que esteve no 
Casarão das Artes/Doctum 
para palestrar sobre ‘O perfi l 
do profi ssional de Adminis-
tração exigido pelas organiza-
ções do futuro. 

O CMA faz parte do pro-
jeto Ações Integradas, que 
tem o intuito de percorrer o in-
terior de Minas Gerais levan-
do conhecimento, serviços, 
oportunidades de negócios e 
fi scalização.
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Durante a visita à cidade, 
Jehu recebeu a reportagem do 
DIÁRIO DE CARATINGA 
para uma entrevista. Ele faz 
um balanço dos desafi os para 
os administradores frente ao 
avanço tecnológico e as pers-
pectivas para a profi ssão. 

Gostaria de abrir esta 
entrevista justamente com 
o tema central da sua pales-
tra: “O Futuro da Adminis-
tração ou Administração do 
Futuro?”. Como esse ques-
tionamento tem desafi ado a 
categoria? 

Tem desafi ado no mo-
mento que as coisas têm mu-
dado, com uma velocidade 
assustadora. Então, nós ad-
ministradores somos respon-
sáveis pelas empresas e toda 
empresa tem que evoluir, 
acompanhar a evolução. Te-
mos que ter um pensamento 
voltado para a tecnologia, e 
uma visão holística onde todo 
processo de gestão está mu-
dando, para termos o ganho, 
a lucratividade, toda a organi-
zação do planejamento estra-

tégico da liderança, através da 
tecnologia, utilizando siste-
mas como aporte para o nosso 
processo gerencial. 

A Administração existe 
desde o homem primitivo e 
vem evoluindo ao longo dos 
anos. Como formar admi-
nistradores nesta chamada 
inovação disruptiva tecno-
lógica? 

Disruptiva é a palavra 
do momento. Toda mudança 
que está ocorrendo temos que 
acompanhá-la dentro da Ad-
ministração em todo proces-
so, na área de gestão. Hoje o 
processo administrativo foge 
totalmente do que era antes, 
os nossos administradores 
dentro das faculdades, dentro 
das escolas, das empresas, 
têm que buscar essa forma di-
ferente de administrar. É uma 
forma mais participativa, mais 
interativa, onde você utiliza 
ferramentas que te propiciam 
ganho dentro do seu processo 
gerencial.  

A Administração tem 
ganhado cada vez mais espa-
ço desde ambientes domés-
ticos a corporativos, além 
da própria gestão pública. 
Qual a responsabilidade so-
cial da Administração? 

Muito grande. Toda em-
presa, toda evolução, tem suas 
causas e seus efeitos e, natu-
ralmente, aquilo que aconte-
ce, que pode vir a prejudicar 
qualquer situação como meio 
ambiente ou que venha pre-
judicar o comportamento das 
pessoas diante da própria tec-
nologia, das máquinas. Então, 
as pessoas têm que estar aten-
tas a isso para ter uma res-
posta que agrade o ambiente 
social que ele está vivendo e 
a sociedade de modo geral e 
todos fazendo parte desse pro-
cesso. Tudo que fazemos na 
vida, estamos administrando, 
aliás não existe nada se não 
tivermos uma consciência de 
administrador, de administrar 
todo processo.

Como as ferramentas 
de Administração podem 
contribuir na gestão públi-
ca?

A administração pública 
tem grandes desafi os e é atra-
vés da administração da criati-
vidade, do processo de gestão 
é que ela terá seu equilíbrio, a 
sua reposta diante do mercado 
e diante de todo esse cenário 
que estamos vivendo. Tudo 
passa pela administração.  

As micros e pequenas 
empresas têm demonstrado 
papel signifi cativo para a 
economia. Como a adminis-
tração tem se inserido neste 
nicho de mercado? 

O Brasil é um dos paí-
ses que mais cria empresas 
em termos de empreendedo-
rismo. O empreendedorismo 
de maior nível mundial é no 
Brasil. Então são as alterna-
tivas em que as economias, 
em que as pequenas empre-
sas, todas estão surgindo atra-
vés das startups, da empresas 
familiares, da criatividade 
empreendedora dos jovens, 
que estão nas faculdades, no 
mercado. Tudo isso contribui 
para criação de uma nova ad-
ministração, de novas frentes 
de negócios. As startups são 
nichos onde a tecnologia pro-
picia criação de empresas em 
todos os segmentos. Os admi-
nistradores de forma geral têm 
os apps, que são ferramentas 
que utilizam para contribuir 
na administração em todos os 
aspectos.  

O País se recupera len-
tamente de sua última crise 
que teve início em meados 
de 2014. Esse momento en-
frentado no Brasil eviden-
ciou a importância do papel 
do administrador?

Acho que todos os pro-
fi ssionais como economistas, 
contadores, administradores 
contribuem para recuperar 
essa nossa economia e tudo 
passa pela administração tam-
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Presidente do Conselho Regional de 
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Jehu ressaltou importância da economia de Caratinga

bém, porque tudo tem que 
produzir. E tem que ter um in-
vestimento muito grande em 
todas as frentes de trabalho 
com todas as profi ssões para 
que consigamos sair dessa 
crise. E é através do trabalho, 
do investimento e de uma eco-
nomia sustentável que vamos 
sair desta crise. 

Diante de todos estes 
desafi os o diálogo é funda-
mental, exatamente o que 
o Conselho promoveu em 
Caratinga. O CRA-MG tem 
intensifi cado suas ações no 
interior? 

Caratinga está fazendo 
parte de um evento que cha-
mamos de ações integrado-
ras, itinerantes, que vamos 
em várias cidades e Caratinga 
está sendo a segunda do nos-
so projeto que está iniciando. 
Estamos fazendo a palestra 
mostrando a importância da 
Administração. Caratinga 
tem uma economia que está 
em franco crescimento, está 
fazendo várias frentes de tra-

balho pequenas, médias e até 
grandes em vários segmentos.

O Conselho promoverá 
o Encontro de Coordenado-
res de curso de Administra-
ção no dia 29 de abril. Qual 
a importância dessas ações 
integradas entre conselho e 
instituições de ensino?

Nós tivemos em Ipatinga 
com alguns coordenadores de 
curso da região e vamos ter 
dia 29 em Belo Horizonte com 
todos os coordenadores, onde 
buscamos as frentes inovado-
ras, diferentes da tecnologia, 
da forma das metodologias 
ativas para mostrar as facul-
dades onde temos que atuar 
dentro do ensino, o aprendi-
zado da prática que queremos 
mostrar à comunidade e for-
mar um profi ssional antena-
do ao futuro. Esse é o nosso 
papel para contribuir com os 
coordenadores e naturalmen-
te os cursos aqui da cidade e 
em nível nacional. Gostaria de 
agradecer a receptividade que 
Caratinga está nos dando. 

O presidente do CRA-MG Jehu Filho fala sobre os desafi os 
da profi ssão 


