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EDITORIAL

Líderes,
uma espécie
em extinção
Adm. Wagner Siqueira
Presidente do Conselho Federal
de Administração (CFA)
CRA-RJ nº 01-02903-7

Liderança é tema em voga há algum
tempo. Livros, apostilas, palestras e toda
a sorte de dicas e receitas surgem diariamente dissecando o assunto, traçando
uma anatomia vã do líder ideal. Análises
démodé que, mesmo assertivas em características, apresentam teorias natimortas,
desconsideram aspectos conjunturais
formadores – ou deformadores – de lideranças. O líder genuíno, acreditem, está à
beira da extinção e só pode ser resgatado
pela percepção sistêmica do ato de liderar.
Muitos já disseram que o líder precisa
ser admirado por seus liderados, uma
fonte de inspiração para a equipe, entre
outras coisas. Concordo e vou além. O
verdadeiro líder sente-se, a um só tempo,
insatisfeito e decidido, insuficiente e confiante, aprendiz e mestre, interdependente
e autônomo, aberto e convicto. Uma dualidade que explora virtudes e transforma
imperfeições em campo fértil. A questão
real encontra-se antes da liderança.
O ambiente organizacional está propício
ao exercício da verdadeira liderança ou
contaminado pela pulverização de interesses individuais, asfixiantes do coletivo,
e amigo íntimo da burocracia excessiva
usurpadora do progresso?

Confira a publicação do Presidente
Wagner Siqueira sobre liderança,
na versão digital da RBA
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O que predomina é a segunda alternativa.
A atmosfera que pede liderança rechaça-a
ao mesmo tempo. Como pode um líder
ser empreendedor se, para empreender,
carece do aval burocrático? Como executar ações que dependem da celeridade de

tomada de decisão concisa de um perito
se os bucólicos processos jurídicos, vez
em tantas, engessam-no? O líder não mais
lidera, atende aos anseios de satisfação
de um cartesianismo improdutivo.
Como seguiria uma carruagem se o cocheiro tivesse de atender às particularidades de cada cavalo, em lugar de ser
atendido por eles no esforço de seguir em
frente? Não alcançaria seus objetivos. O
sistema que não trabalha para fomentar
uma liderança sólida, objetiva e producente equivale a um motor automotivo sem
marcha, ainda que acelerado: só consome
combustível e não avança um centímetro.
Estão matando os nossos líderes, ou melhor, impedindo que nasçam. Dentro de
muitos de nós, a liderança pode estar
pulsando à espera da oportunidade ideal
para a emersão. E se existe a essência,
se circula entre as organizações o mais
puro espírito condutor de legiões, antes
de focar sua anatomia pura e simples a
fim de criar Frankenstein, é preciso concentração naquilo que o aniquila.
Leão no mar é isca de tubarão, vulnerável
e indefeso. Assim reconhecemos a maioria
das lideranças atuais, fora do seu habitat,
passivas dos mecanismos que deveriam
apoiá-las, líderes lobotomizados. Assim
como os felinos reis da selva, o verdadeiro líder não pode ser tolhido de sua
natureza sob pena de tornar-se apenas
mais uma isca fragilizada nas garras de
uma burocracia devoradora do progresso.
MAI/JUN 2017
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do país, as empresas familiares podem durar
muitas gerações ou sucumbir antes de chegar
ao primeiro herdeiro. Seu futuro depende da
profissionalização.
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A área, ainda pouco explorada pelos
administradores, oferece flexibilidade
de trabalho e remuneração por
produção. Além de atuar em paralelo
a outras atividades, o perito judicial
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Saiba mais sobre como o seu Conselho
Profissional tem atuado regional e
nacionalmente. Reuniões, debates e ações
nos quatro cantos do país em favor de
uma Administração mais sólida e atuante.
Confira aqui!

Uma marca que virou sinônimo
de café solúvel.
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Conheça três publicações que
vão fazer pensar a Administração
“ fora da caixinha”.
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Leitor

Na edição 117 vocês
falaram sobre
a inteligência
emocional e achei
muito interessante
o assunto. É
importante entender
como o mercado de
trabalho funciona
nesse sentido.
TERESA MARTINS

Excelente a matéria sobre Coworking
da edição 116. Os escritórios
compartilhados já são uma realidade
aqui em Brasília, principalmente
para os jovens que estão entrando no
mercado. A divisão de espaço gera uma
enorme economia mensal. Afinal, você
paga o valor X pelo espaço, telefone,
Internet e até uma secretária para
atender seus clientes.
LUIZA TYRKA
A RBA consegue relacionar assuntos
atuais que vivenciamos no país e os
contextualizar com nosso foco que é
a Administração. Gostei muito de ler
sobre a crise penitenciária.
ADM. FRANCISCO AMORIM
Sou flamenguista roxo e gostei muito
de saber dos bastidores da gestão
administrativa que fez com que o
clube se reerguesse. Matéria muito
boa. Parabéns à equipe.
LUCIANO PIRES
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ALÉM DAS LINHAS
DE PRODUÇÃO
ESPECIALISTA EM SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL COMENTA AS TENDÊNCIAS DO SETOR
E FAZ UMA ANÁLISE DA ÁREA QUE CONSIDERA A EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO

Wellington Penalva
Administrador Márcio Barela é especialista em
Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas.
Ainda adolescente, começou sua vida profissional
trabalhando no setor bancário, onde se firmou e
conheceu o tema sustentabilidade.
Atualmente, consultor de Sustentabilidade na Cargill, empresa multinacional do ramo alimentício,
desenvolve inúmeros projetos para diminuir o
impacto das atividades empresariais, a exemplo da
logística reversa dos óleos Liza, marca produzida
pela empresa.
Em entrevista à RBA, Barela fala um pouco sobre
a construção da sua carreira e sobre os rumos e a
importância da sustentabilidade empresarial no
Brasil e no mundo.
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RBA - COMO COMEÇOU SUA CARREIRA E POR

RBA - DEPOIS DE CONHECER O TEMA NO BANCO

QUE ESCOLHEU A ADMINISTRAÇÃO?

REAL E SE ESPECIALIZAR, VOCÊ PASSOU A
ATUAR DIRETAMENTE NA ÁREA. COMO CHEGOU

Barela - Comecei a trabalhar em banco aos 14 anos.
Era meio que um office-boy. A minha carreira foi
muito no mercado financeiro e eu fui buscar o curso
de Administração porque já tinha essa vontade de
administrar. Ainda adolescente, tive uma empresa
de estamparia de camisetas, em casa. A empresa
cresceu e eu envolvi toda a família nisso. Essa
foi outra experiência que me fez ter interesse em
buscar o curso de Administração.

RBA - DE QUE FORMA CHEGOU À ÁREADE SUSTENTABILIDADE?

Barela - Já formado, eu fui para o Banco Real que
era muito forte nessa área de sustentabilidade. Lá
eu era gerente de projetos. E uma das coisas que a
sustentabilidade do banco fazia era levar o tema
para todos os funcionários.
Foi numa oficina de sustentabilidade que eu conheci
o tema e me identifiquei completamente. Falei: ‘É
isso que eu quero pra mim!’ Então fui estudar sustentabilidade. Fiz parte da primeira turma do MBA
de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas.

UMA EMPRESA, INDEPENDENTE
DO SEGUIMENTO, TEM QUE LEVAR
CONHECIMENTO E PROMOVER
AÇÕES QUE MINIMIZEM O IMPACTO
SOCIAL, ALÉM DO AMBIENTAL

A EMPRESA QUE TRABALHA HOJE, A CARGILL?

Barela - Surgiu uma vaga na Cargill, participei do
processo seletivo e fui chamado. Não tinha ainda pessoas especialistas em sustentabilidade na
empresa, a Cargill estava começando a estruturar
essa área. Eu fui a primeira pessoa contratada
especialista para tratar isso dentro do negócio.
Era muito diferente do banco. Porque no banco
tinha uma área enorme, então cada um fazia o seu
papel dentro do tema sustentabilidade. Na Cargill
não, eu sabia que teria que criar tudo, desenvolver
estratégias, aprovar e implementar. O desafio era
muito maior, mas foi isso que me motivou a entrar
na empresa.

RBA - COMO FUNCIONA O SEU TRABALHO
NA CARGILL?

Barela - O propósito da Cargill é nutrir as pessoas
de forma segura, responsável e sustentável. É um
desafio uma empresa que quer nutrir o mundo
nesse cenário que a gente vive hoje, onde a população cresce e consome cada vez mais.
O objetivo é levar para prateleira do supermercado um produto que foi feito com menor impacto
possível, isso é importantíssimo. Todo produto
gera impacto ao ser produzido. Nossa missão é
diminuir esse impacto e tentar mudar a logística
comum – modelo linear de extração, produção,
consumo e descarte – para um modelo circular,
onde podemos reinserir o resíduo do final da cadeia
no processo produtivo, amenizando a extração de
novos recursos.

ADM. MÁRCIO BARELA

RBA ED. 118
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RBA - É POSSÍVEL MENSURAR O RESULTADO
DAS AÇÕES SUSTENTÁVEIS DA EMPRESA NA
COMUNIDADE EM QUE ESTÁ INSERIDA?
RBA - QUAL O PAPEL DAS EMPRESAS E ORBarela - Sim, é possível. Nosso trabalho não é só para
amenizar os impactos ambientais, mas também
para gerar um impacto positivo na sociedade. Então,
alguns projetos nossos acabam envolvendo diretamente a sociedade. Um exemplo disso é o projeto
de logística reversa do resíduo do óleo de fritura.
Criamos o programa em 2010 para oferecer aos
consumidores uma opção de descarte desse resíduo.
Colocamos pontos de coleta de óleo o mais próximo
possível da população. O programa cresceu muito,
já está em oito estados do Brasil, e agora alcançamos a marcar de 2 milhões de litros coletados. Isso
gera um impacto positivo ambiental e também
social e econômico. A maior parte do resíduo do
óleo de fritura vai para a produção de biodiesel,
que é um combustível mais limpo.
Essa mudança não é simples, por isso o programa
trabalha muitas ações de educação e conscientização. Temos visto que funciona muito quando
a gente investe em educação nas escolas, porque
a criança entende com muita facilidade, muda o
comportamento e ela leva isso para casa, o que
acaba refletindo no comportamento da família.

RBA - O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE
ENGLOBA IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO,
ALÉM DE AMBIENTAL. PARTINDO DESSA PREMISSA, COMO UMA EMPRESA DEVE SE RELACIONAR COM A COMUNIDADE PARA MANTER
UMA POSTURA SUSTENTÁVEL?

Barela - O primeiro passo é entender que tipo de
impacto o meu produto, o meu processo produtivo
leva para a sociedade e trabalhar isso. A Cargill,
por exemplo, tem a Fundação Cargill cujo foco é
combater o desperdício, a obesidade infantil e a
desnutrição. São três temas ligados ao nosso negócio
– produção de alimentos. Uma empresa, independente do seguimento, tem que levar conhecimento
e promover ações que minimizem o impacto social,
além do ambiental sempre muito comentado.
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GANIZAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MELHOR?

Barela - Cada vez é maior essa responsabilidade.
As empresas têm suas metas, querem ter lucros,
querem atingir seus objetivos. Mas, de que forma?
Existe um jeito certo de fazer isso. Reduzindo os
impactos, principalmente as emissões, buscando
uma economia de baixo carbono, o que impacta
diretamente na sociedade e oferece uma condição
melhor de vida para as pessoas.
Esse é o papel das empresas. Se elas se unem nisso,
conseguem, com certeza, transformar a sociedade em uma sociedade melhor. O papel do administrador, do líder, é fundamental em todo esse
processo porque é ele quem vai tomar decisões, e
essas decisões têm que ser pautadas num modelo
sustentável de negócio.

RBA - QUAL O PAPEL DO LÍDER NA FORMAÇÃO
DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E NA FOMENTAÇÃO
DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL?

Barela - No fundo, quem toma as decisões são os
líderes. Dependemos muito dessas pessoas para
escolher o caminho que a sociedade quer tomar.
Não adianta ter uma empresa engajada na sustentabilidade e o líder dizer que não entende isso, ou
que não funciona.
Nós estamos no momento em que consumimos
mais do que a natureza consegue absorver e oferecer de recursos, de 25% a 30% mais. Para mudar
essa curva e voltar a viver com os recursos que a
Terra pode oferecer, dependemos das decisões dos
líderes, dos administradores.
O entendimento desse líder com relação ao conceito
da sustentabilidade é o que vai fazer a diferença
na prática. Por isso, essa liderança é fundamental
para conseguirmos viver melhor e mudar o cenário
atual de degradação do planeta.
MAI/JUN 2017

RBA - NO FINAL DE MAIO, UMA DECISÃO DA
CASA BRANCA ABALOU O MEIO CIENTÍFICO.
O PRESIDENTE DOS EUA, DONALD TRUMP, REVOGOU O ACORDO DE PARIS. COMO VOCÊ VÊ
A DECISÃO?

Barela - É triste. O mundo trabalha para buscar
uma economia de baixo carbono. Todos entendem
que isso é preciso para a própria sobrevivência das
empresas. Não dá para uma empresa ir bem em
uma sociedade que vai mal. Precisamos de uma
sociedade saudável para que as empresas continuem desenvolvendo os seus negócios.
Essa decisão vai contra os objetivos de manter
um desenvolvimento sustentável, que perdure,
vai contra o que as empresas acreditam. Pode
favorecer alguns setores nos Estados Unidos, mas
– isso é incrível – até esses setores não gostariam
de uma mudança dessas, desse posicionamento do
governo americano. Com certeza, é um retrocesso
nos esforços de reestabelecer o equilíbrio climático
do planeta.

RBA - VOCÊ ACHA QUE, PROFISSIONALMENTE,
A ÁREA DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
TEM SIDO BEM EXPLORADA AQUI NO BRASIL?

Quanto mais se divulga premiações que valorizam
os produtos e projetos sustentáveis, que reconhecem as empresas, mais valoriza o setor como um
todo. Outras empresas vão enxergando isso de
forma positiva e investindo também.
O Brasil tem avançado cada vez mais no tema. Nas
próprias universidades, antigamente, não tinha o
curso de sustentabilidade. O tema era discutido um
pouco dentro das disciplinas. Hoje, já tem várias
opções no mercado.

RBA - QUE DICA VOCÊ DARIA PARA UM ESTUDANTE OU RECÉM-FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO
QUE QUEIRA SEGUIR ESSA ÁREA?

Barela - Ele vai ter muito mercado para trabalhar,
é uma tendência. Apesar dessa tendência, ainda é
pequeno o grupo de empresas que realmente estão
focadas em sustentabilidade. Ainda têm muitas
empresas para avançar nesse tema.
É uma área que cresce muito e considero que esse
é o caminho certo. A sustentabilidade, para mim, é
uma evolução do processo de gestão, não dá para
ser um bom gestor sem entender e praticar isso.
Quem quer ser um bom administrador tem que
estudar e conhecer, cada vez mais, o conceito da
sustentabilidade. É o que vai fazer toda a diferença, não só na carreira, mas na vida, com certeza.

Barela - Vem crescendo muito, há 11 anos. No
começo, não tinha isso muito claro nas empresas.
Existia um instituto dentro das empresas que fazia
um trabalho mais social. Tinham as áreas de meio
ambiente, que são fundamentais na empresa, mas
não eram voltadas à sustentabilidade literalmente.
Hoje não. Vemos estruturas claras de sustentabilidades, entendendo qual é o seu papel dentro do
negócio. Hoje, a maioria das grandes empresas
já trabalha isso. Porém, temos casos de médias e
pequenas empresas que também atuam focadas
na sustentabilidade.

RBA ED. 118

CONFIRA OS PROCESSOS SUSTENTÁVEIS
DA CARGILL EM REPORTAGEM DO CFATV.
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OPINIÃO

ADM. LEANDRO VIEIRA,
criador do Administradores.com
e autor do livro
“Seu Futuro em Administração”
(Campus/Elsevier)
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Estou organizando uma lista com as leituras que mais marcaram minha vida
– e quebrando a cabeça para montá-la.
Primeiro, porque pode soar incompleta.
Muita gente vai questionar a ausência
de incontáveis autores importantíssimos
que – diga-se de passagem – também
fazem parte de minhas referências. Segundo, por estar à frente de um portal
de negócios, o que se pode esperar é que
os livros que mais me impactaram sejam
livros de, obviamente, negócios.
O fato é que, antes de me apaixonar por
Administração, sempre fui um apaixonado por livros. Não posso negar a influência que autores como Júlio Verne, Arthur
Conan Doyle, Isaac Asimov, Monteiro
Lobato e Agatha Christie tiveram em
minha formação. Stephen King, Edgar
Allan Poe, H.P. Lovecraft e Ray Bradbury
bagunçam minha cabeça até hoje.
Confesso que meu maior receio é esquecer alguém. Se você já organizou uma
festa, sabe bem do que estou falando. A
coisa mais fácil de acontecer é esquecer
alguém importante na hora de fazer a
lista de convidados. Provavelmente, devo
ter me esquecido de citar um ou outro
livro que foram importantes para mim.
Peço desculpas antecipadas aos autores
não lembrados pela possível injustiça.
Nas próximas edições da RBA, vou apresentar minhas cinco principais referências literárias, buscando sempre extrair
uma lição ou um trecho que seja importante para qualquer profissional, em
especial os administradores.
Minha escolha de estreia não poderia
ser outra a não ser o livro que mais me
marcou entre os incontáveis que já li:
“Sidarta”, de Hermann Hesse.

RBA ED. 118

Já li e reli esse livro várias vezes nos últimos 20 anos. Em cada leitura, aprendi algo
novo. Ao contrário do que o título possa
sugerir, Hesse não reconta a história de
Sidarta Gautama, o buda original. Ele se
inspira nela para criar o seu próprio Sidarta, um filho de brâmanes que, sentindo
um imenso vazio em seu espírito, resolve
partir do conforto do seu lar para uma jornada em busca de si mesmo. Inclusive, lá
pelas tantas, acontece um crossover com
o próprio Buda – e rola um dos diálogos
mais inteligentes da literatura mundial
(não é à toa que Hermann Hesse recebeu
o Nobel de Literatura em 1946).
Com Sidarta, aprendi o valor da paciência,
da importância da experiência individual
como maior fonte de aprendizado e a desconfiar de doutrinas e receitas prontas:
você deve encontrar o seu próprio caminho, o seu jeito único de fazer as coisas (ah,
e não se esquecer de curtir a caminhada).
Um exemplo prático: sempre torci o nariz
para os livros que falam sobre criatividade. Apesar de ser fascinado pelo assunto
– ou melhor: pela criatividade em si –, já
li vários títulos, mas nenhum marcante.
Todos apresentam a doutrina pessoal do
autor. “Faça o que eu faço e uma lâmpada
se acenderá em sua cabeça assim como se
acendeu na minha.” Bullshit. A sua mente,
assim como a do autor, é um universo de
possibilidades únicas, exclusivas. A luz
que entra pelo buraco da sua fechadura
não necessariamente entrará pelo buraco da minha. E vice-versa. Encontre o
seu próprio caminho, nos recomendaria
o sábio Sidarta.
Apesar de não ser um livro de negócios,
incontáveis vezes escutei os ecos de Sidarta em minha vida profissional. Suas
lições são valiosas para todo e qualquer
administrador.

TRECHO PARA
LEMBRAR:

Quando alguém
procura muito –
explicou Sidarta
– pode facilmente
acontecer que
seus olhos se
concentrem
exclusivamente no
objeto procurado
e que ele fique
incapaz de achar
o que quer que
seja, tornando-se
inacessível a tudo
e a qualquer coisa
porque sempre
só pensa naquele
objeto, e porque
tem uma meta,
que o obceca
inteiramente.
Procurar
significa: ter uma
meta. Mas achar
significa: estar
livre, abrir-se a
tudo, não ter meta
alguma.”
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Tudo em

família

AS EMPRESAS FAMILIARES GUARDAM EM SUA ESSÊNCIA OS VALORES DE SEUS MEMBROS.
MAS HÁ VANTAGENS E DESVANTAGENS NESTE MODELO DE NEGÓCIOS
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As empresas familiares representam

pelo Sebrae sobre a quantidade de

80% das 19 milhões de companhias

empresas familiares existentes no

que existem no país, segundo a

Brasil. Mas há uma estimativa em

Pesquisa de Empresas Familiares

um estudo realizado pelo Sebrae no

no Brasil, divulgada no final

ano de 2015 que apontou que 57% das

de 2016 pela PwC, consultoria

micro e pequenas empresas no Brasil

presente no país desde 1915.

possuem parentes entre seus sócios

Com contribuição de 50% do Produto

e/ou empregados e colaboradores.

Interno Bruto (PIB) nacional, elas

Esta pesquisa apontou que a Região

constituem a espinha dorsal do setor

Sul do país apresentava, à época,

corporativo brasileiro, segundo o

a maior proporção de empresas

Firm Institute.

familiares (60%), seguida pela Região

Não há dados específicos atuais,

Sudeste (59%), Centro-Oeste (57%),

nem divulgados pelo IBGE, nem

Norte (52%) e Nordeste (52%).
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Divulgação

Entendo que
a essência
da família é
importante para se
manter competitivo
no mercado”.

Janete Maria Machado de Lara
Opera em uma empresa familiar e vê a liberdade de
atuação como ponto positivo nesse modelo de negócio
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A gerente de Desenvolvimento Humano
Organizacional da Empalux, empresa localizada
em Curitiba (PR), Janete Maria Machado de Lara,
conhece bem esta realidade. Ela já trabalhou em
três empresas com este modelo de negócio, e
garante que atuar junto a uma empresa familiar
tem muitos pontos positivos, como, por exemplo,
a agilidade e autonomia na tomada de decisões
– já que a direção destas, de um modo geral, está
concentrada em um número menor de pessoas,
se comparadas com outras empresas com modelo
diferente de atuação.

No entanto, o fato de, em muitas situações, ter
que tomar decisões rapidamente pode representar
algum desafio adicional. “O aprendizado é enorme,
as ações são mais rápidas, porém, nem sempre
essa agilidade permite planejamento, o que acaba
se refletindo mais adiante. Consequentemente,
podemos viver altos e baixos. Mas ainda assim é
gratificante trabalhar numa empresa familiar”, diz
Janete, que está há cinco anos na Empalux, empresa
que faz parte do grupo Empal e atua no ramo de
importação e distribuição de lâmpadas desde 1974
e conta hoje com cerca de 80 funcionários.

“A liberdade que tenho para atuar é muito
interessante, pois o cenário em que o país vive
muda muito rápido, e a tomada de decisão tem
que ser ágil”, avalia.

Apesar de os números referentes à pesquisa da
PwC serem aparentemente animadores, só 12%
desses negócios sobrevivem após a terceira geração
familiar assumir o comando.
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Ou seja, muitas vezes estas empresas
enfrentam dificuldades em sua
sustentabilidade.
“Muitas se mantêm no improviso”,
observa a professora da Fundação
Getulio Vargas e consultora na área
de Gestão de EmpresasAnna Sherubina
Scofano. O grande motivo disso,
segundo ela, é a mistura das relações
familiares e profissionais. Afinal, não é
nada fácil separar as duas coisas, já que
quando se trata de empresas familiares
elas ficam intimamente relacionadas,
por mais que as pessoas envolvidas
tentem o contrário. “Vejo que este
problema da mistura de relações
acontece principalmente em função
da hierarquia familiar”, comenta.
O paternalismo, portanto, é um
problema sério que ainda persiste
neste modelo de negócios, pois em
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muitos casos o proprietário da empresa
tem a experiência, mas duvida da
competência dos filhos, netos etc. e não
delega as ações e decisões. Sem falar
na falta de maturidade profissional:
há casos, segundo avaliação da
professora Anna, em que sucessores
não enxergam que não devem estar
ali na empresa apenas porque “fazem
parte da família”.
Na opinião de Anna, as famílias
estão abrindo os olhos para os novos
tempos. A informação está disponível
cada vez mais, e por isso ficar mais
atento ao mercado está virando quase
que uma obrigação. E em tempos de
crise econômica e política, o impulso
tende a ser ainda maior. “Elas estão
investindo mais em capacitação. O
contexto atual, de crise, gera mais
empreendedorismo”, aponta.

Na Empalux, onde Janete trabalha, o
presidente e outros quatro diretores
pertencem à família, o restante dos
funcionários, não. Uma tendência nas
empresas familiares. Ela acredita que
estas empresas estão mais preocupadas
com a longevidade e entendem que
precisam de profissionalização. “A
família sempre será preservada, porém,
negócios são negócios, necessários
para a longevidade das empresas.
Também entendo que a essência da
família é importante para se manter
competitivo no mercado”, pondera
Janete, que também é administradora
e tem MBA em Gestão de Pessoas
e Valor Humano nos Negócios.
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e sucessão

Ética e qualidade na gestão são dois pontos
essenciais para o bom andamento de
uma empresa, seja ela familiar ou não,
conforme opinião do adm. Francisco Gomes
de Matos. Ele lembra de empresas fortes,
cuja liderança é exercida pelo patriarca, que
se mantêm bem por anos a fio. “O segredo
está na linha da renovação contínua, na
flexibilização, na profissionalização da
gestão”, avalia. Descentralização, delegação
de autoridade e inovação são, para Matos,
essenciais para qualquer gestor – seja ele
de uma empresa familiar ou não.
A falta de percepção do sucessor em
relação aos conhecimentos técnicos,
principalmente de profissionalização,
pode resultar em situações ainda piores,
que podem contribuir para o declínio da
empresa familiar. O professor do curso de
MBA em Desenvolvimento Organizacional
da FAE, Edélcio Jacomassi, cita o caso
extremo de perda de outro profissional
com competência técnica porque a pessoa
da família que também atua no negócio
não admite a situação. “É o típico problema
que é discutido na mesa do jantar, e não
na empresa”, alerta o professor. Jacomassi
avalia que as empresas ainda não
“acordaram” para este grande desafio, e
acredita que elas devem pensar cada
vez mais em profissionalização. “Elas
devem atentar para os coachs voltados
para cada área técnica da empresa. E eles
também trabalharão o lado emocional dos
funcionários”, alertou.

E o “medo” que muitos patriarcas têm
de delegar o poder deve acabar, e o líder
deve aprender a dar mais autonomia aos
funcionários, sejam eles da família ou não.
Para ela, a falta de respeito profissional é
um dos principais problemas das empresas
familiares, hoje.
Para o adm. Marcel Maués, que atuou
na Secretaria de Micro e Pequenas
Empresas da Presidência da República e
é empresário há doze anos, este conflito
de interesses é o grande problema das
empresas familiares, atualmente, além
da mistura dos interesses. “A disputa de
poder, principalmente daqueles que têm
o poder decisório, é um grande desafio,
além da não identificação da capacidade
técnica dos membros”, avalia.

Divulgação

ÉTICA

Prof. Anna Sherubina
Para a professora da FGV,
misturar relação profissional e
familiar pode ser prejudicial para
os negócios

Divulgação

Na opinião da professora Anna, não se
estabelecem processos de médio prazo
para que os sucessores sejam preparados
para a gestão empresarial.

Prof. Edélcio Jacomassi
afirma que as empresas familiares
precisam se atentar à profissionalização
dos seus membros
RBA ED. 118
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SOBREVIVÊNCIA

Um dos g r andes problemas
apontados pelos especialistas e
que afetam os negócios familiares
é a falta de planejamento. Um
levantamento feito pela Revista
Exame no ano de 2016 apontou
que 80% das empresas familiares
não investem em planejamento
estratégico. Por ser mais informal,
talvez este modelo de negócios caia
nessa “armadilha”. “As relações são
informais e os planejamentos, de
um modo geral, são formais. Por
isso que muitas vezes eles não estão
presentes nas empresas familiares”,
avalia o professor Edélcio Jacomassi.

Na opinião do adm. Francisco Matos, de
nada vale ter planejamento estratégico
se não tiver pensamento estratégico,
baseado em análises, discussões,
acordos e compromissos mútuos.
Ele alerta também para a educação,
aliada à vivência e à convivência que,
juntas, convergem para um único
ponto: o sucesso. “A educação está
na essência e na dinâmica natural
da relação líder-liderados, formando
a cultura da liderança. Pela educação
vivenciada se ganha maturidade para
o exercício do perfil líder-todos”, alerta
o administrador. Ele também lembra
que este processo de aprendizado
é contínuo: todos são educadores e
educandos ao mesmo tempo.
Para o administrador Marcel Maués,
é necessário mapear os recursos e
aplicá-los na governança da empresa,
o que vai impactar positivamente na
sucessão. Ele explica que quando
você define bem as peças envolvidas,
consegue apontar melhor as pessoas
que irão executar com sucesso esta
ou aquela tarefa dentro da empresa.

Divulgação

Algumas pessoas podem não lembrar,
mas as maiores empresas do país,
como Odebrecht, Itaú, WalMart,
entre outras, são familiares. Para
sobreviver, certamente estas empresas
que têm anos de funcionamento e de
sucesso têm uma visão diferenciada
do mercado. E, obviamente, devem
também sempre tomar atitudes que
as sustentem cada vez melhor.

“Ética e qualidade
de gestão nunca
podem faltar
Adm. Francisco
Matos

Criar um Conselho de Administração dentro
da empresa, para amenizar as relações entre
família e funcionários, também pode ser uma
boa opção para a “sobrevivência” deste tipo
de negócio. Como explica o professor Edélcio,
com a existência do Conselho, os sucessores
podem continuar opinando, definindo as ações
estratégicas da empresa, mas a parte técnica
é assumida por outros profissionais – com
competência para isso, claro.
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DINHEIRO,
DAS 2,8MIL EMPRESAS
FAMILIARES PESQUISADAS
EM 50 PAÍSES:

44%
79%
64%
20%
93%
71%
74%
49%
42%
30%

REGISTRARAM QUEDA DE
FATURAMENTO EM 2016
PREVEEM CRESCIMENTO NOS
PRÓXIMOS CINCO ANOS

CRESCERAM NO ANO

TIVERAM QUEDA NO
DESEMPENHO
VÃO UTILIZAR FINANCIAMENTO
EXTERNO PARA CRESCER
DEVEM AMPLIAR OS NEGÓCIOS
COM RECURSOS PRÓPRIOS
DEVEM AMPLIAR O NEGÓCIO EM
MERCADOS JÁ EXISTENTES
DEVEM AMPLIAR O NEGÓCIO
COMPRANDO OUTRAS EMPRESAS
DEVEM INVESTIR EM NOVOS
SETORES
DEVEM CRESCER
INTERNACIONALMENTE

Fonte: pesquisa “Empresas Familiares 2016” – PwC
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confiança
E CRISE

Quando se fala em empresa familiar, um
dos grandes dilemas é manter as relações
familiares e empresariais separadas. E isso
inclui a parte financeira, muito importante
no bom andamento dos negócios. Em muitas
empresas familiares, como existem as duas
relações, naturalmente o “caixa” também
passa a se misturar, o que pode acender o sinal
de alerta. Como diz o professor Jacomassi, o
correto seria primeiro construir para depois
dividir, o que muitas vezes não acontece
num negócio familiar. Em contrapartida,
ele lembra que estas empresas preservam
melhor a herança.
Outra vantagem de trabalhar em uma
empresa familiar é, para Janete (que atua
na Empalux), o ambiente acolhedor. “Em uma
multinacional você se sente somente um
número, o que não acontece na familiar”,
comenta. Ela diz que é muito comum
na Empalux haver celebrações entre os
funcionários, embora a maior parte deles não
seja da família, mas todos são considerados
como se fossem.
O adm. Marcel Maués lembra que isto acontece
muito nas duas primeiras gerações, sendo o
zelo, a confiança e o envolvimento com a
empresa muito maiores entre os funcionários.
Porém, ele lembra que a valorização dos
funcionários, seja emocional ou tecnicamente,
vai depender da cultura organizacional da
empresa, independentemente de ela seguir
o modelo familiar ou não.
Em tempos de crise, seja a empresa familiar
ou não, a tendência é sempre procurar
inovação para sair do sufoco. Como lembra
Janete, “em tempos difíceis, pessoas e
empresas se tornam mais fortes”. Para Maués,
é em tempos de crise que se identificam
grandes oportunidades. “É por isso que é
tão importante a profissionalização. Nestes
momentos de crise, se há empreendedores
nas empresas, eles vão buscar oportunidades”,
analisa o administrador.
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INTOXICADOS

pela tecnologia
AVANÇO DA INTERNET E POPULARIZAÇÃO DOS SMARTPHONES DEIXARAM A VIDA
MAIS ÁGIL, MAS CRIARAM UM NOVO TIPO DE DEPENDÊNCIA QUE PODE PREJUDICAR O
TRABALHO E OS RELACIONAMENTOS PESSOAIS

Cahuê Miranda
Otimizar o tempo e facilitar as relações
entre as pessoas são os objetivos
primordiais das tecnologias de
comunicação. O avanço da internet
e a popularização dos smartphones,
computadores e tablets, verificados ao
longo das últimas décadas, certamente
cumpriram essas funções. Porém, ao
mesmo tempo em que facilita a vida
das pessoas, em muitos casos o mundo
digital se torna uma obsessão, um vício
ou até mesmo uma doença.
A dependência da internet é um
transtorno que se tornou conhecido
por nomofobia. O termo vem do inglês
“no mobile phobia”, ou fobia de ficar sem
o celular. Hoje, a denominação se aplica
a todos os que sofrem desconforto ou
angústia ao estarem longe do mundo
digital. Ou seja, o medo (em alguns
casos, pavor) de ficar desconectado.

Desde o surgimento da internet
e com todo o avanço tecnológico
que ela proporcionou, o ser humano
ganhou mais conforto, passou a
trabalhar com mais eficiência e
dinamismo, passou a ter muito mais
acesso à informação e possibilidades
de se comunicar com pessoas dos
mais diversos lugares e sobre os
mais variados assuntos. E tudo isso
com facílimo acesso, por meio de um
aparelho que se pode carregar no
bolso e utilizar em qualquer lugar.

Mas como saber se o uso que você
está fazendo do celular é adequado,
excessivo ou já se tornou um vício?
Segundo o pesquisador Eduardo
Guedes, do Laboratório de Pânico
e Respiração do Instituto de
Psiquiatria da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), isso não
depende apenas do tempo que a
pessoa passa conectada. “Nem toda
pessoa que usa muito a internet é
dependente. O uso abusivo ocorre
quando a vida virtual atrapalha a
vida real”, afirma.

Esse tipo de doença é o outro lado da
moeda dos benefícios conquistados
com o surgimento da vida digital.
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FOCO NO
REAL

DESAFIO 			
NAS EMPRESAS

Guedes é um dos fundadores do Instituto
Delete, primeiro núcleo no Brasil especializado
em “Detox Digital”. “Fizemos uma pesquisa
com mais de 20 mil pessoas e percebemos
que existem três estágios: uso consciente,
uso abusivo e uso abusivo dependente. E isso
não está relacionado somente ao tempo que
a pessoa passa conectada”, explica.

Nas empresas, a difusão das tecnologias trouxe
uma série de benefícios causados pela agilidade
de comunicação com os colaboradores e pela
abertura de um amplo leque de possibilidades,
como a flexibilidade de jornadas e locais de
trabalho. Porém, ao mesmo tempo, surgem
diversos problemas decorrentes dessa conexão
que pode se tornar praticamente ininterrupta
entre o trabalhador e a empresa.

O uso consciente da tecnologia, segundo
Guedes, é o que se foca na vida e no trabalho
real. Pode ser pequeno, moderado ou excessivo.
“O uso consciente excessivo é, por exemplo,
o de uma pessoa que mora em outra cidade
e quer se conectar com a esposa e os filhos.
Ou alguém que passa muito tempo na rua e
necessita estar sempre conectado, como um
jornalista. Mas quando vai para uma reunião
ou está com a família, deixa o celular de lado.
O mundo virtual não atrapalha o real”, diz o
pesquisador.
O sinal de alerta é aceso quando o mundo
virtual passa a atrapalhar as relações
no mundo real, sejam elas pessoais ou
profissionais. Quando isso acontece, o uso
passa a ser considerado abusivo e requer
cuidados. “De 30% a 40% da população tem
um uso abusivo”, aponta Guedes. Isso pode
ser identificado quando a pessoa não se
desconecta das redes sociais ou aplicativos
de mensagens nem em momentos como uma
reunião de trabalho ou um almoço em família
e acaba prejudicando sua vida profissional
ou afetiva.
Porém, nem mesmo nesses casos o uso
excessivo é necessariamente uma doença.
“Se quando chamado à atenção você mantém
o controle e interrompe o uso, isso é um
exemplo de uso abusivo não dependente. O
uso abusivo dependente é quando há uma
perda de controle. Desconectada, a pessoa
passa a se sentir insegura, intolerante, irritada,
em pânico... São sintomas de abstinência”,
ressalta Guedes.

Segundo o administrador Alvaro Mello,
diretor da Beca e-Work e membro do Grupo
de Excelência de Teletrabalho e Mobilidade
Corporativa do Conselho Regional de
Administração de São Paulo (CRA-SP), manter
um equilíbrio nessa relação é um desafio dos
gestores modernos. “O administrador deve
avaliar algumas ocorrências, onde o ‘manterse conectado’ prejudica a organização e
ultrapassa o limite saudável”, afirma.
Entre as ocorrências oriundas do uso excessivo
da tecnologia que merecem a atenção dos
gestores, segundo Mello, está a má qualidade
de vida dos colaboradores, o que acaba se
ref letindo negativamente nas relações
familiares e sociais, no seu lazer e na sua
individualidade. Isso traz consequências
diretas sobre o desempenho do trabalhador,
com redução da motivação, da satisfação com o
trabalho e da produtividade, além do aumento
da rotatividade de pessoal (turnover).

Procure reservar, no
seu dia, os momentos
adequados para acessar a
internet. O planejamento
pode ajudar a diminuir
a ansiedade e evita que
aqueles pequenos acessos
de cinco minutos acabem
durando uma hora”.
Adm. Alvaro Mello

RBA ED. 118
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PREVENÇÃO
Fazer uso disciplinado, controlando o tempo que se permanece
conectado e tendo bom senso nos momentos em que se usa
o celular ou o computador, são as maneiras mais eficientes
para prevenir a nomofobia e o uso abusivo dependente.
“Procure reservar, no seu dia, os momentos adequados para
acessar a internet. O planejamento pode ajudar a diminuir
a ansiedade e evita que aqueles pequenos acessos de cinco
minutos acabem durando uma hora. Além disso, entenda que
as coisas vão continuar as mesmas, independentemente do
quanto você acessa o Facebook. Aquela notificação ou e-mail
não precisam ser vistos ou respondidos imediatamente, pois

ainda vão estar lá tanto dali a cinco minutos quanto em cinco
horas”, recomenda Alvaro Mello.
Segundo o pesquisador Eduardo Guedes, é fundamental cuidar
do sono, criando o hábito de se desligar do mundo virtual.
“Existe hoje o sonambulismo digital. As pessoas deveriam,
duas horas antes de deitar, começar a se desconectar. Estar
conectado não é como ler um livro ou ver televisão. A internet
é um estímulo ativo. Você vai sendo cada vez mais estimulado
a interagir. A gente recomenda nunca levar o celular para a
cama. Ao dormir, deixe o celular desligado, no silencioso ou
longe de seu alcance”, afirma.

Reflita sobre seus hábitos
cotidianos e faça diferente.
Valorize suas relações pessoais,
sociais e familiares. Não troque
essas relações no dia a dia para
ficar utilizando as tecnologias”.
Eduardo Guedes

DESINTOXICAÇÃO
Para quem já sofre com o uso abusivo
da tecnologia, algumas dicas que podem
ajudar a se livrar dessa dependência:
“Reflita sobre seus hábitos cotidianos e
faça diferente. Escolha relacionamentos
e amizades reais em vez de virtuais.
Valorize suas relações pessoais, sociais
e familiares. Não troque essas relações
no dia a dia para ficar utilizando as
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tecnologias”, diz Guedes, apontando
algumas das recomendações do
programa Detox Digital.
Já Alvaro Mello recomenda o uso de
aplicativos como o Rescue Time, que
calcula a quantidade de tempo que se
passa em cada programa ou aplicativo
e dá uma nota para a produtividade
de cada um. “O relatório de uso desse

programa vai mostrar o quanto
produtivo foi seu dia, o quanto usou sites
de relacionamentos, a eficiência do seu
uso do computador etc.”, destaca. Outro
aplicativo que pode ajudar a reduzir o
uso de internet é o Leech Block, que
limita o acesso a determinados sites e
programas.

JUN/JUL
MAI/JUN
2017
2017

NÍVEIS DE PERDA DE CONTROLE

DICAS PARA O USO
DIGITAL CONSCIENTE

Cinco dimensões que apontam o uso
abusivo e dependente da tecnologia

1. Excitação e segurança
A pessoa tenta esquecer problemas pessoais
buscando a tecnologia como um meio melhor ou
mais seguro.

2. Relevância
Importância que dá à necessidade de se conectar
e usar dispositivos. Ocorre quando a pessoa não
consegue desligar o pensamento, de forma que
a tecnologia começa a dominar lentamente o
comando da sua vida.

3. Tolerância
Tempo dedicado e nível de controle que tem dele.
São gastas cada vez mais horas para buscar as
mesmas sensações experimentadas antes. A pessoa
perde o controle e substitui os programas reais do
dia por maior tempo na tecnologia.

4. Abstinência e efeitos
Quando não está conectado, torna-se irritado,
ansioso e com medo, podendo gerar alterações
no padrão do sono ou alimentação e ainda sinais
de depressão.

5. Evidência de conflitos
Quando o uso excessivo compromete as relações
na vida real. Esse é o momento em que a pessoa
percebe a evidência do problema, mas se sente
incapaz de reduzir ou parar, podendo comprometer
a educação e o desempenho profissional e social.

SILENCIE O CELULAR
DURANTE AS REFEIÇÕES
EVITE USAR O CELULAR
EM LUGARES PÚBLICOS
E APERTADOS, COMO
ELEVADORES E 		
TRANSPORTE COLETIVO
CELULAR NA DIREÇÃO 		
PODE CAUSAR ACIDENTES
E ATÉ MORTES
CRIE HORÁRIOS ESPECÍFICOS
PARA NAVEGAR E DEFINA
LIMITES DE TEMPO
SE A MENSAGEM NÃO
FOR PARA O GRUPO,
ENVIE DIRETAMENTE
PARA A PESSOA
AO DORMIR, DEIXE O
CELULAR DESLIGADO, 		
NO SILENCIOSO OU
LONGE DE SEU ALCANCE

O VERDADEIRO CULPADO
Para o administrador Alvaro Mello, uma forma de atenuar
o problema da dependência digital pode vir da própria
tecnologia. “Acredito que a forma como usamos a tecnologia
para nos comunicar está afetando todos nós. Assim,
necessitamos construir algo eletrônico que possa nos
ajudar a incentivar uma interação mais pessoal, em vez
de só através de nossos dispositivos, com os meios atuais.
Não devemos culpar somente a tecnologia pelo seu uso
exagerado e pouco saudável, pois mesmo se nos livrarmos
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dos smartphones, Facebook, WhatsApp, entre outros, ainda
nos sentiremos sozinhos ‘juntos’. Não se trata apenas de
uma questão tecnológica”, acredita.
Segundo Mello, culpar a tecnologia pelos problemas
de relacionamento na nossa sociedade não é correto.
A tecnologia é apenas uma ferramenta. “Culpamos
injustamente a tecnologia para encobrir o problema real,
pois o problema não é a tecnologia, nós é que somos o
problema”, conclui.
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SUS TEN TA

EMPRE

O impacto social das atividades de
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B

LIDADE

SARIAL
uma organização faz parte do negócio
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MUDANDO O MODELO
DE NEGÓCIOS
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL VAI ALÉM DE PEQUENOS ESFORÇOS PARA PRESERVAR O MEIO
AMBIENTE OU FONTES DE RECURSOS NATURAIS. TER VISÃO HOLÍSTICA DO MEIO ONDE ESTÁ INSERIDA
É PRERROGATIVA INDISPENSÁVEL PARA O SUCESSO DE QUALQUER EMPRESA NOS DIAS DE HOJE
Sâmar Razzak
Foi-se o tempo em que para
classificar uma empresa como
sustentável bastava enxergar
pequenos esforços despendidos
nos escritórios ou linhas de produção.
Incentivar funcionários a terem suas próprias canecas ou fazer uma ampla campanha
de destino correto de resíduos passaram a ser
prerrogativas básicas de qualquer empresa.
Seja por desconhecimento do conceito, seja por
comodismo em aplicar somente práticas mais
simples, a sustentabilidade empresarial está
difundida no país de forma bastante desigual.
Enquanto há empresas que continuam no mais
básico conceito de gestão sustentável, outras já
são referências ao tornarem seus negócios tão
sustentáveis que, quanto mais produzem, mais
sustentáveis ficam, qualidade inversamente
proporcional se comparadas com outros modelos de negócios que ainda não conseguiram
aliar produção ao uso racional de recursos.
Uma consulta rápida ao dicionário consegue
esclarecer o conceito de sustentabilidade: “condição do que é planejado com base na utilização
de recursos e na implantação de atividades
industriais, de forma a não esgotar ou degradar
os recursos naturais”. Seguindo essa definição,
uma empresa sustentável é aquela que busca
desenvolver seu negócio sem prejudicar o meio
onde está inserida.
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EXERCER A
SUSTENTABILIDADE
EMPRESARIAL É ESTAR
ATENTO ÀS NECESSIDADES
E BEM-ESTAR DA
POPULAÇÃO NO MEIO ONDE
ELA ESTÁ INSERIDA”
ADM. ARON BELINKY

Aron Belinky, coordenador do Master em Gestão
Sustentabilidade e do Programa Produção e Consumo
Sustentáveis do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVCes), ambos da Fundação Getulio Vargas,
explica que sustentabilidade empresarial é a preocupação que a corporação tem sobre os impactos
negativos que sua atividade pode causar na vida das
pessoas. “Exercer a sustentabilidade empresarial
significa analisar os negócios da empresa levando
em conta como fazer com que os impactos negativos
de sua atividade sejam os menores possíveis. É estar
atento às necessidades e bem-estar da população
no meio onde ela está inserida”, explica.
Segundo Belinky, a sustentabilidade empresarial já
vive sua terceira geração. Em artigo recente publicado pelo GVCes – o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV –, o professor defende a teoria de
que, passados os estágios iniciais de conhecimento
do conceito de sustentabilidade e adequação às
normas vigentes, agora as empresas passam a viver
um terceiro desafio: como tornar seus modelos de
negócios sustentáveis. “Falar numa terceira geração de sustentabilidade empresarial tem a ver,
conceitualmente, com a empresa ter um modelo
de negócios e uma maneira de produzir valor que
seja capaz de garantir o bem-estar da empresa e o
atendimento às necessidades da população, dentro
das limitações da natureza”, explica. “Esse conceito
envolve não só a empresa, mas também a relação
que ela mantém com a sociedade e com o meio
ambiente em que está inserida. Não tem como se
pensar sustentável sem olhar o entorno”, completa.
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SURGIMENTO
Belinky explica que o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu ainda na década de
1980, mais precisamente em 1987, quando a
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, conhecida como Comissão
Brundtland, divulgou o relatório Nosso Futuro
Comum. Pela primeira vez na história, foram
apontados problemas no modelo de desenvolvimento dos países industrializados e a comissão
alertava sobre o uso excessivo dos recursos
naturais.
Foi justamente essa primeira tentativa de discutir a sustentabilidade que propiciou, já na
década de 1990, a realização da Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A Eco-92, que aconteceu no Rio
de Janeiro, reuniu líderes mundiais para tratar
sobre a importância de encontrar mecanismos
para um desenvolvimento sustentável global.
Um dos documentos mais importantes que
resultaram do encontro foi a Agenda 21, uma
nova maneira de se pensar o desenvolvimento
utilizando os recursos naturais de forma mais
comedida e racional.
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ECO 92
Belinky explica que foi logo após a Eco-92 que a
sustentabilidade empresarial entrou no segundo
estágio. Até então, o termo sustentabilidade
nem era empregado e as empresas buscavam,
no máximo, identificar o que existia de nocivo
em seus processos de produção. E acidentes
decorrentes desses processos eram raramente
assumidos pelas corporações. Quando o faziam,
era mais por pressão da opinião pública.
Depois da Eco-92 e da Agenda 21, não era mais
possível imaginar uma empresa que não se
preocupasse com o todo: era preciso levar em
conta não apenas os próprios interesses, mas
também os dos outros, que poderiam potencialmente ser atingidos pelo modus operandi da
companhia.
Atualmente, pôr em prática uma agenda sustentável já não basta. Segundo Belinky, trata-se
de pensar o futuro da empresa considerando
um amplo conjunto de fatores voltados à sustentabilidade. “Quando falamos nesta terceira
geração, falamos de empresas que vão além
e reveem seus modelos de negócios à luz da
sustentabilidade. Elas procuram avaliar se a
atividade que elas exercem vai contribuir para
que os limites planetários não sejam ultrapassados”, afirma.
Belinky cita o exemplo da indústria automobilística. A produção crescente de veículos acaba
gerando diversos impactos: uso dos espaços
urbanos e uso de fontes de energia naturais.
“A expansão do negócio da empresa entra em
conflito com a questão ambiental. Há companhias que já começam a pensar em medidas
alternativas como a produção de automóveis que
consumam menos recursos naturais e o uso de
matérias-primas vindas de fontes renováveis.
Mas, mesmo assim, o modelo de negócio ainda
tem o problema inicial. Talvez o caminho mais
sustentável seja pensar alternativas de mobilidade urbana. Promover esse debate pode ser
importante para o futuro da empresa”, explica.
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TIPOS DE
SUSTENTABILIDADE
EMPRESARIAL
A maneira como cada empresa enxerga
seu modelo de negócio pode definir o
quão sustentável ela é.

VISÃO INCREMENTAL
é o tipo de empresa que não muda na
essência. São promovidas melhorias
dentro da realidade que ela já vive.

VISÃO AMPLIADA
são as empresas que já se preocupam
com a origem das matérias-primas
utilizadas, que pensam na cadeia de
suprimentos que utilizam e buscam
torná-la mais sustentável. E também já
pensam na destinação final dos produtos
e nos resíduos gerados pelo uso dos
produtos que fabricam. São empresas
preocupadas com a cadeia de valor.

VISÃO SUSTENTÁVEL
são as empresas que aliam as características
acima e também analisam o próprio modelo de
negócios à luz da sustentabilidade.

JUN/JUL
MAI/JUN
2017
2017

CULTURA
SUSTENTÁVEL
NAS EMPRESAS
A MUDANÇA NA FORMA DE PENSAR A ATUAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO É UM DOS PRINCIPAIS
PASSOS RUMO AO SUCESSO NO QUESITO SUSTENTABILIDADE
A maior parte do sucesso de qualquer empresa na implantação de uma política sustentável que vise adequar
o modo de produção às demandas ambientais e de sustentabilidade é o engajamento dos funcionários. Nesse
aspecto, o gestor responsável pela área ambiental tem
papel preponderante na busca por mudar o comportamento dos demais funcionários, na sensibilização para essa
nova forma de pensar a empresa e na busca por tornar o
modelo de negócios cada vez mais eficiente.
De acordo com Aron Belinky, coordenador do Master em
Gestão Sustentabilidade e do Programa Produção e Consumo Sustentáveis do Centro de Estudos em Sustentabilidade
(GVCes), ambos da Fundação Getulio Vargas, logo que
o conceito de sustentabilidade empresarial surgiu,
o perfil do profissional que se ocupava disso nas
empresas era de alguém observador, capaz de
identificar problemas, e também inovador, que
soubesse buscar alternativas de melhorias.
Com a Agenda 21, herdada da Eco-92, o profissional que se buscava para desenvolver
sustentavelmente nas companhias era alguém
capacitado a esmiuçar a agenda, entender tudo
o que ela estabelecia, identificar o que implicavam – no dia a dia da empresa – as determinações
da nova prerrogativa e detalhar isso. “Naquele momento, o profissional precisava entender a nova lógica
que se instalava, pautar a empresa e discutir essa nova
pauta com ela”, explica Belinky.
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Atualmente, quando a pauta está pronta e a consciência, incutida na filosofia da empresa, o profissional que
se busca agora deve trabalhar na esfera estratégica:
trata-se de alguém que possa fazer a conexão entre
o modelo de negócios da companhia e a sustentabilidade. Alguém que enxergue de maneira global para
permitir o contínuo desenvolvimento da companhia,
sempre respeitando os limites ambientais.
“Esse novo profissional precisa estar apto a identificar
e implementar soluções práticas das questões que a
sustentabilidade levanta. Como calcular os índices,
como promover o engajamento real com a comunidade
e stakeholders”, diz Belinky.
Para Haroldo Mattos de Lemos, superintendente do
Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e presidente do
Conselho Empresarial de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Associação Comercial do Rio de Janeiro,
o papel do administrador é essencial no processo
de gestão sustentável das empresas. “A experiência
mostra que os melhores resultados obtidos pelas
empresas são conseguidos quando os administradores da companhia estão convencidos sobre a política
ambiental estabelecida. São eles que irão cobrar dos
funcionários tudo aquilo que foi definido, quais normas devem ser seguidas. Se os administradores não
estiverem convencidos, a chance de ter bons resultados
é bastante baixa”, explica.

O ADMINISTRADOR
É ATOR ESSENCIAL
NA PROMOÇÃO DA
SUSTENTABILIDADE
EMPRESARIAL”
ADM. HAROLDO LEMOS

Belinky vai além e afirma que a sustentabilidade
precisa ser incorporada como um valor dentro da
empresa. Segundo ele, quando a sustentabilidade
é vista dessa maneira, ela passa a ser discutida de
forma mais estratégica e consegue avançar cada vez
mais firme. “Não se trata apenas de uma estratégia
de marketing, mas estratégia do ponto de vista da
competitividade da empresa, para mantê-la em condições adequadas de produção e crescimento. Uma
vez incorporada, essa nova filosofia vai descer para
a organização toda”, afirma.
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CERTIFICAÇÃO
O Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental da
ABNT é o órgão responsável por normatizar as
questões ambientais no país. Lemos explica que
a ISO, entidade criada na Suíça em 1947 e que
se ocupa de elaborar normas de padronização,
começou a discutir, em meados da década de
1980, normas de gestão da qualidade – que
viriam a se tornar a série ISO 9000.
Como as normas tiveram boa aceitação no meio
empresarial, e embalados pela nova onda de
discussões trazidas pela Eco-92, foi criado um
grupo para discutir se seria conveniente fazer
normas de sistema de gestão ambiental, que
seriam no futuro a série ISO 14000. “Essa proposta foi apresentada durante a conferência
no Rio, em 1992, e foi muito bem aceita. Depois
disso, em 1994, criou-se no Brasil um comitê
técnico de apoio à normalização ambiental que
passou a traduzir as normas ambientais da ISO.
A primeira a ser traduzida foi a ISO 14001, em
1996”, explica.
Em 1999, a ABNT criou o Comitê Brasileiro de
Gestão Ambiental e hoje são mais de 30 normas
ambientais expedidas pelo órgão. Apesar de
não existir uma lei que obrigue as empresas a
se certificarem, Lemos afirma que elas estão
buscando a certificação ambiental porque isso
as torna mais competitivas.
Os ganhos econômicos surgem porque a certificação ambiental exige que a empresa meça
os passos do processo de produção. A partir
do momento em que ela começa a fazer isso,
é possível identificar e reduzir desperdícios.
“A adequação acaba mostrando que é possível
produzir a mesma coisa, mas economizando
matéria-prima e gerando menos resíduos para
serem tratados. E, quando se consegue isso, as
melhorias econômicas são consequência”, afirma.
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ISO
9000
14001
Lemos diz que as empresas não costumam divulgar seus dados econômicos, mas os ganhos
obtidos pela gestão sustentável são evidentes. Ele cita o exemplo de uma empresa que
gerava quantidade considerável de efluentes
anualmente. “Quando essa empresa foi fazer
a certificação ambiental, identificou que se
tratava de três toneladas de níquel jogados
fora todos os anos. Ao verificar isso, eles perceberam que, se recuperassem esse níquel,
poderiam vender o metal para a indústria de
galvanização. A medida acabou se revertendo
numa economia real anual de R$ 1 milhão para
a companhia”, conta.
Lemos alerta que muitas empresas não se engajam no processo de certificação porque, num
primeiro momento, há gastos para fazer as
adequações necessárias às exigências estabelecidas pela norma. No entanto, há benefícios.
E, em longo prazo, as novas práticas acabam
tornando a empresa mais lucrativa e econômica.
Mesmo sem ser obrigatória por lei, a certificação
ambiental acaba sendo fundamental para as
empresas brasileiras que querem exportar seus
produtos, por exemplo. A maioria dos compradores internacionais exige ou dá preferência
a empresas com certificação ambiental, que
assegurem toda a sua linha de produção, desde
a matéria-prima até o produto final.
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BOAS IDEIAS
NASCEM DA
SIMPLICIDADE
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE NEGÓCIO E GESTÃO TÊM SURGIDO DA SENSIBILIDADE
DE PESSOAS ATENTAS AO MEIO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL QUE AS CERCAM
A administradora de empresas Márcia Werle já
tinha uma sólida carreira em multinacionais do
setor metal-mecânico no Rio Grande do Sul quando
uma rotineira saída para buscar as filhas na escola
acabou mudando o curso de sua carreira. Ela se
surpreendeu com a empolgação das meninas,
com cinco e seis anos na época, ao quererem
instalar em casa um sistema de separação de
lixo que aprenderam na escola. Ela ficou impressionada com o poder de transformação
de costumes quando ensinados às crianças
e solidificou a vontade de empreender em
algo que pudesse mudar o comportamento
das pessoas.
“A empolgação das meninas apenas veio
ao encontro de uma vontade de montar
uma empresa que produzisse algo pró-meio
ambiente”, conta. Para conseguir fazer a vontade virar ideia e a ideia, negócio, Márcia foi se
especializar. Fez MBA, treinamentos em gestão
avançada, tudo para conseguir chegar mais perto
do sonho: criar projetos autossustentáveis.
Depois de uma viagem à Alemanha e com a ajuda
de um professor da Universidade de Leibniz, Márcia
fechou o conceito do seu novo negócio: nascia em
2007 a Biotechnos, uma empresa especializada em
fabricar equipamentos para produção de biodiesel,
instalada em Santa Rosa (RS).
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PARA TUDO FAZER
SENTIDO, ERA NECESSÁRIO
TAMBÉM INVESTIR EM
EDUCAÇÃO AMBIENTAL”
ADM. MÁRCIA WERLE
Márcia define a empresa que criou como modesta,
pequena, porém, ousada e inovadora. Isso porque
o modelo de negócios da companhia leva ao pé da
letra o conceito de sustentabilidade: quanto mais
a empresa produz, mais ela colabora com o meio
onde está inserida. Isso acontece porque a Biotechnos utiliza óleo residual para produzir biodiesel.
No entanto, durante dois anos, a Biotechnos usava
como matérias-primas óleos de soja e girassol,
com o objetivo de atender pequenos agricultores
rurais. A empresa usava os grãos excedentes das
produções dos agricultores interessados em gerar
energia para suas atividades.
“Enquanto cuidava do desenvolvimento de tecnologias ecologicamente corretas, me dei conta de que,
para tudo fazer sentido, era necessário também
investir em educação ambiental. Surgiu a ideia de
promover campanhas de recolhimento de óleo de
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fritura nas escolas públicas. As crianças levavam
os resíduos e a Biotechnos pagava 60 centavos por
litro. Esse dinheiro se revertia em melhorias para
a escola. Enquanto isso, usávamos o material (óleo
de cozinha coletado na comunidade) nas pesquisas
em busca da certificação pela Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e Biodiesel”, explica.
A iniciativa deu tão certo que a Biotechnos estruturou um sistema de franquia industrial para
trabalhar com a formação de arranjos produtivos
locais. Ela desenvolveu sistemas de coleta locais
de óleo residual, deu instruções sobre os danos do
descarte incorreto do óleo, informou as maneiras
de armazená-lo, os pontos de entrega e como fazer
o envio para as usinas. Hoje são 28 plantas de biodiesel espalhadas por vários Estados brasileiros e
uma produção que gira em torno de meio milhão
de litros mensais.
“O tripé da sustentabilidade abrange questões
econômicas, ambientais e sociais com trabalho
digno, envolvimento com a comunidade, postura
ética e transparência. O desafio do administrador
é conseguir equilibrar essas três dimensões e
desenvolvê-las sem menosprezar a responsabilidade social. Normalmente esse foco fica muito
em práticas ambientais”, afirma.
Para Márcia, as práticas sustentáveis das empresas
precisam ser completas. Ser sustentável, segundo
a empresária, é se preocupar com a forma como
utilizam, preparam e apresentam os seus produtos no mercado, treinam e orientam os seus
colaboradores, se relacionam com a comunidade,
poder público, clientes, fornecedores e equipe.
“E esse comportamento não é restrito à indústria.
No comércio e serviços também é preciso agir
dessa forma”, afirma.
“A Biotechnos é uma referência, pois nosso negócio
é a sustentabilidade, a construção de arranjos
produtivos locais (APLs) com características particulares, voltados a soluções economicamente
viáveis, socialmente justas e, o principal, ambientalmente corretas, cumprindo o papel social
da indústria, que se realiza no desenvolvimento
sustentável da sociedade em que atua”, completa.
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Outro bom exemplo de sustentabilidade empresarial vem do primeiro conselho de fiscalização
profissional do Brasil a usar energia 100% renovável. O prédio onde o Conselho Regional de
Administração de Mato Grosso (CRA-MT) está
instalado conta com uma usina de geração de
energia solar.
De acordo com o administrador Helio Tito, presidente do Conselho, a entidade está contribuindo
para atingir as metas do Acordo de Paris, resultado da Conferência do Clima das Nações Unidas realizada em 2015, na França. O Brasil, que
é signatário do acordo, tem o compromisso de
cortar suas emissões de gases de efeito estufa e
descarbonizar sua economia durante a segunda
metade deste século.
“Somos o primeiro Conselho de todas as profissões
a implantar uma usina de microgeração de energia
e, mais do que economizar na conta, queremos
ser exemplo para outras instituições e empresas”,
afirma Helio Tito.

Divulgação

ENERGIA SOLAR

QUEREMOS SER EXEMPLO
PARA OUTRAS ENTIDADES”
ADM. HELIO TITO

A usina tem uma potência instalada de 15,6 kW,
gerando mensalmente 1.885 kWh de energia. Sustentável, ela contribui com a redução na emissão
de poluentes na atmosfera. Segundo Tito, a energia produzida pela usina do CRA-MT é capaz de
alimentar 23 casas populares.

Sede do CRA-MT: pioneiro em autonomia energética entre os conselhos profissionais

36

MAI/JUN 2017

BOVESPA MEDE
SUSTENTABILIDADE
DAS EMPRESAS E
AGREGA VALOR ÀS
COMPANHIAS
Ser sustentável já virou característica que eleva o
conceito de qualquer empresa. A Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) foi pioneira na América
Latina ao instituir, em 2005, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). A iniciativa foi a
quarta no mundo – depois de Nova York, Londres
e Johanesburgo – e tem por objetivo atuar como
indutor de boas práticas no meio empresarial brasileiro e ser uma referência para o investimento
socialmente responsável.
Segundo a instituição, ele busca criar um ambiente
de investimento compatível com as demandas
de desenvolvimento sustentável da sociedade
contemporânea e estimular a responsabilidade
ética das corporações.
Na prática, o ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas
listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência
econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e
governança corporativa.

Anualmente, o Conselho Deliberativo do ISE promove um processo de seleção das empresas. O
desenho metodológico é de responsabilidade do
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVCes)
da Escola de Administração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP).
E a Bolsa é responsável pelo cálculo e pela gestão
técnica do índice.
São convidadas a participar do processo anual do
ISE as companhias que detêm as 200 ações mais
líquidas da Bolsa na virada da carteira. Para o
processo da 12ª carteira, anunciada no final de
2016, foram convidadas 179 companhias. Destas,
41 participaram do processo.
A nova carteira, que vigorará até janeiro de 2018,
reúne 38 ações de 34 companhias que representam
15 setores diferentes e somam R$ 1,31 trilhão em
valor de mercado, o equivalente a 52,14% do total
do valor das companhias com ações negociadas
na BM&FBOVESPA.
Desde a sua criação, em 2005, o ISE apresentou
rentabilidade de +145,36%, contra +94,11% do Ibovespa (base de fechamento em 22/11/2016).
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CUIDAR DO

MEIO AMBIENTE
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TAMBÉM É COISA DE

ADMINISTRADOR
PRESERVAR RECURSOS NATURAIS E CUIDAR DO PLANETA É REGRA A SER CUMPRIDA
PELAS ORGANIZAÇÕES DESDE O FINAL DO SÉCULO PASSADO. GERIR ESSE CUIDADO É
PAPEL DO GESTOR AMBIENTAL
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Desde 2005, a publicação canadense Corporate
Knights, especializada em responsabilidade
social e desenvolvimento sustentável, lista
as empresas mais sustentáveis do planeta. O
último ranking, publicado em dezembro de
2016 e divulgado durante o Fórum Econômico
Mundial, em Davos, traz a BMW encabeçando
a lista das empresas mais sustentáveis. Duas
companhias brasileiras são citadas entre
as 100: a Natura, em 61° lugar, e o Banco do
Brasil, em 75° lugar.
No Brasil, a revista Exame divulgou o ranking
da Corporate Knights e explicou que, para formar a lista, a publicação canadense leva em
conta 11 indicadores principais das empresas
analisadas: energia, emissão de carbono, consumo de água, resíduos sólidos, capacidade
de inovação, pagamentos de impostos, a relação entre o salário médio do trabalhador e o
do CEO, planos de previdência corporativos,
segurança do trabalho, percentual de mulheres na gestão e o “bônus por desempenho”.
A lista de indicadores medidos pela publicação é um exemplo de apenas uma pequena
parcela das preocupações que as companhias
devem ter no que se refere à gestão ambiental. Mesmo não estando instalada numa área
de conservação nem exercendo atividades
que impactem diretamente o meio ambiente,
é praticamente impossível, nos dias de hoje,
que qualquer atividade comercial não gere
algum tipo de impacto ambiental.

1

ENERGIA

2

EMISSÃO DE CARBONO

3

CONSUMO DE ÁGUA

4

RESÍDUOS SÓLIDOS

5

CAPACIDADE DE INOVAÇÃO

6

PAGAMENTOS DE IMPOSTOS

7

A RELAÇÃO ENTRE O
SALÁRIO MÉDIO DO
TRABALHADOR E O DO CEO

8

PLANOS DE PREVIDÊNCIA

9

SEGURANÇA DO TRABALHO

CORPORATIVOS

10

PERCENTUAL DE MULHERES

11

“BÔNUS POR DESEMPENHO”

NA GESTÃO

O S ONZE I NDI CA DO RES PRI NCIPA IS

Sâmar Razzak

A PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE PRECISA
ESTAR PRESENTE ATÉ ANTES DE UMA EMPRESA
SE INSTALAR.”
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Paulo Pizão é administrador, advogado, procurador federal aposentado e dirige a SERVEC
Ecologia, empresa especializada em gestão,
adequação, estudos, avaliações, projetos e
licenciamento ambiental. Ele explica que toda
empresa, de uma forma ou de outra, causa
impacto ambiental porque produz resíduos. O
que muda é se esses impactos são em maior
ou menor escala.

Vencida a etapa inicial mais básica, ainda
há fiscalização da operação com base na licença de instalação obtida pela companhia.
Não seguir essas determinações é estar em
desacordo com a legislação. Segundo a lei de
crimes ambientais de 1998, é considerada
crime ambiental toda atividade promovida
sem licença, fora outros crimes decorrentes
da falta de licenciamento.

“A preocupação com o meio ambiente precisa
estar presente até antes de uma empresa se
instalar. É preciso verificar as áreas onde se
pretende instalar a companhia, se trata-se
de uma unidade de conservação ou não, se
está passível à proteção ou se existe algum
zoneamento que ordene a forma como a área
deve ser usada”, diz.

“Tudo isso precisa ser dito para que as empresas se conscientizem sobre a importância da
gestão ambiental e a necessidade de se ter um
profissional capacitado à frente da gerência
desse setor”, explica Pizão.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em 2013, o
Brasil possuía 1.783 unidades de conservação
(UCs), terrestres e marinhas, com cerca de 1,5
milhão de km², superando as áreas somadas
de Portugal, França e Alemanha. A crescente
preocupação em preservar o meio ambiente
reflete-se na estatística: em 1992, as unidades
de conservação representavam 5,4% do território nacional e, em 2013, 17,3%.

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
NO BRASIL
Fonte: IBGE
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Desde 2002, o IBGE publica os Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável (IDS) do Brasil.
Em 2015, o Instituto divulgou a sexta edição
do estudo, que reúne 63 indicadores com o
objetivo de traçar um panorama do país em
quatro dimensões: ambiental, social, econômica e institucional.

1992

2013

5,4%

17,3%

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
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Os indicadores da dimensão econômica do
estudo ajudam a perceber os impactos da
timidez da gestão ambiental nas empresas
brasileiras. A matriz energética do país apresentou crescimento (de 56,1%, em 2003, para
57,6%, em 2012), principalmente na oferta de
petróleo e derivados, que passou de 36,7%
para 39,2%, entre 2008 e 2012.
Os combustíveis fósseis continuam a dominar a matriz energética brasileira (57,6%),
mas, analisando-se a distribuição das diferentes fontes renováveis, percebe-se que os
derivados de cana-de-açúcar e carvão vegetal
estão perdendo participação, em parte pelo
aumento relativo das fontes alternativas
(solar, eólica, biomassa, biogás etc.).

PROCESSO
PRODUTIVO
AMBIENTAL

A participação dessas fontes na matriz energética passou de 2,8%, em 2003, para 4,1%, em
2012. Já a participação da lenha e do carvão
vegetal caiu de 13,2% para 9,1%, entre 2004
e 2012.
Embora considerados fontes renováveis, nem
sempre são produzidos de forma sustentável, ou seja, a partir de florestas plantadas
para tal.
Em dez anos, a participação das fontes renováveis de energia quase dobrou, passou de
2,8% para 4,1%. No entanto, ainda é tímida
demais e ratifica a necessidade de buscar
alternativas de gestão mais eficientes dos
recursos naturais, para usar apenas um viés
da sustentabilidade.

FORNECEDORES
AMBIENTALMENTE
ADEQUADOS

PRODUTOS
AMBIENTALMENTE
CORRETOS

INFORMAÇÃO
AMBIENTAL

PRÁTICA
DA GESTÃO
AMBIENTAL
SISTEMA
DE GESTÃO
AMBIENTAL

USO DOS
TRÊS Ps

POLÍTICA
AMBIENTAL

42

TREINAMENTO

MAI/JUN 2017

Divulgação

Armando Colletto afirma que o
gestor ambiental administra com
foco na sustentabilidade

CABE AO GESTOR
DE MEIO AMBIENTE
APRIMORAR
OS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
PARA CONSEGUIR
MELHORAR CADA
VEZ MAIS A
PERFORMANCE DA
EMPRESA NO QUE
TANGE AO MEIO
AMBIENTE.”

A gestão ambiental pressupõe a identificação e avaliação dos impactos ambientais.
Isso permitirá que sejam implantados instrumentos de
gestão que diminuam esses
impactos. As empresas precisam, na sequência, estabelecer métricas para avaliação
dos indicadores ambientais.
É isso que permitirá saber
com precisão se as medidas
adotadas estão tendo real
efetividade na redução dos
impactos. Para fechar o ciclo do processo de gestão
ambiental, sabendo como
a companhia está respondendo às ações implementadas, cabe ao gestor de meio
ambiente aprimorar os processos administrativos para
conseguir melhorar cada vez
mais a performance da empresa no que tange ao meio
ambiente.
Esse esquema demonstra o
quanto a gestão ambiental
se assemelha ao processo
de gestão já feito por administradores. O que muda
é o enfoque. Armando Dal
Colletto, professor, administrador, engenheiro e
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coordenador do Grupo do
Pacto Global do CRA de São
Paulo, afirma que o gestor
ambiental administra com
ênfase na sustentabilidade.
Sua principal função é o uso
de práticas e métodos para
reduzir ao máximo o impacto
ambiental das atividades econômicas da organização onde
atua. “O perfil desse gestor
é de ter um grande respeito
pela natureza e preocupar-se
com o impacto das atividades do homem na terra. Suas
principais tarefas estão relacionadas com o bom uso
dos recursos naturais, seja
como componentes diretos
ou indiretos nas atividades
econômicas”, explica.

vidade na busca de soluções
ambientalmente corretas”,
afirma.

Colletto ressalta que as empresas consomem muitos
insumos em seus processos
produtivos e, na maioria das
vezes, não se preocupam com
o destino final de seus produtos. “Entre as prioridades
do gestor ambiental deve estar a busca de soluções que
minimizem esses impactos,
além de procurar formas de
tornar as empresas mais sustentáveis. E isso exige criati-

“As organizações que oferecem espaço para essas
atividades são as que acreditam no triple bottom line na
demonstração de seus resultados. São os três ‘Ps’ (people,
planet, profit), ou seja: gente,
planeta e resultado. Logo, o
profissional dessa área deve
entender a importância desse equilíbrio para não atuar
de maneira parcial num
único ‘P’”, conclui.

Também cabe ao gestor
ambiental a difícil tarefa
de mudar a mentalidade
das empresas, de muitos
de seus controladores, com
destaque à importância de
adotar medidas que diminuam os impactos gerados
pelos processos produtivos
no meio ambiente. “O gestor
deve ser hábil nessa seara
do convencimento, demonstrando internamente que, em
médio prazo, as empresas socialmente responsáveis são
mais lucrativas e ganham o
respeito da sociedade”, orienta Colletto.
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ECONOMIA
Segundo Pizão, o ponto positivo da gestão
ambiental é que ela já se mostrou como
uma excelente estratégia para redução de
custos. “É sabido que, em média, empresas
que atuam de forma ambientalmente adequada conseguem reduzir 30% dos custos.
Mas, para isso, é preciso ter um sistema de
gestão eficiente, que identifique e cumpra
todas as normas exigidas pelos órgãos responsáveis”, alerta.
Pizão afirma que existem 11 autoridades
públicas fiscalizando a atuação das empresas
na esfera ambiental – Ministério Público,
polícias, órgão ambiental estadual, Ibama,
secretarias estaduais de meio ambiente,
Instituto Chico Mendes, comissões de meio
ambiente de assembleias legislativas, apenas
para citar alguns exemplos. Adequar uma
empresa às normas ambientais não a torna
imune à fiscalização de todos esses órgãos.
E o que a história já provou é que um erro
ambiental gera multas milionárias capazes
de falir até empresas de grande porte. “Por
isso, as empresas precisam gerir os aspectos
ambientais com correção, segurança e certeza. Nesse contexto, o papel do administrador
alcança uma grande importância porque é
da natureza dele fazer o conhecimento fluir
para um objetivo”, afirma Pizão.
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No entanto, Pizão conta que ainda não há
grande procura de administradores pelo
nicho da gestão ambiental. “O país, assim
como o meio ambiente, precisa de gestão. E
o especialista em gestão por excelência é o
administrador”, atesta.
De acordo com Colletto, até pouco tempo, as
disciplinas tradicionais dos cursos de gestão
eram suficientes para capacitar administradores focados em áreas clássicas, tais
como finanças, marketing ou operações. “Na
medida em que a gestão das organizações
tem que enfrentar um cenário econômico
mais turbulento e se defrontar com questões adicionais, relacionadas a temas como
licenciamento ambiental, gestão de energia,
restrições de recursos naturais e até questões climáticas, somente aqueles com uma
formação mais abrangente conseguirão ter
o talento necessário para esses desafios. A
combinação do conhecimento clássico com
o mais específico nas questões ambientais
é a receita de eficiência adequada”, afirma.
O interesse por temas ligados à sustentabilidade surgiu quando Colletto passou a dirigir
escolas de Administração. “Naquela época,
as escolas líderes começavam a aderir ao
PRME (Principles of Responsible Education) e as
empresas, ao Pacto Global e seguir princípios estabelecidos por esses braços da ONU.

MAI/JUN 2017

Reconheci a importância desse conhecimento para formar os futuros
administradores com esses princípios
no seu background”, conta. A experiência fez com que Colletto se tornasse
membro do projeto Climate Reality,
liderado pelo ex-vice-presidente americano Al Gore, e atualmente é um
dos mentores do projeto no Brasil.
Para Colletto, a gestão ambiental é
uma profissão relativamente nova
e, por isso, ainda não há exclusividade de formação profissional para
exercê-la. “Apesar de o assunto já ser
conteúdo obrigatório nos currículos,

ainda não se posiciona a gestão ambiental como um dos temas de horário
nobre nos cursos de Administração.
Alunos ainda priorizam os temas
clássicos, tais como finanças, marketing ou operações. Na medida
em que a consciência da sociedade
aumentar e orientar para um novo
comportamento, veremos a demanda
por essas competências crescer e os
administradores que se anteciparam serão beneficiados com novas
oportunidades profissionais”, afirma.

ESQUEMA DE GE STÃO AMBIENTAL
AVALIAÇÃO
DOS INDICADORES
AMBIENTAIS

APRIMORAMENTO
DOS INSTRUMENTOS
DE GESTÃO

IMPLANTAÇÃO
DOS INSTRUMENTOS
DE GESTÃO
AMBIENTAL

AVALIAÇÃO
DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS
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O PAÍS, ASSIM
COMO O MEIO
AMBIENTE, PRECISA
DE GESTÃO. E O
ESPECIALISTA
EM GESTÃO POR
EXCELÊNCIA É O
ADMINISTRADOR”
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O administrador Rodrigo Martins Campos
de Oliveira tem 13 anos de carreira e, desde
o princípio de sua trajetória profissional,
as questões ambientais sempre estiveram
ligadas às atividades que exercia. Em 2011,
depois de ter acumulado experiência em
empresas de grande porte, Oliveira resolveu
empreender.
“Abri uma distribuidora de papel e materiais para escritório em Cuiabá, Mato
Grosso. Morei lá até 2014 e resolvi voltar
para São Paulo, mas sem abandonar a empresa. Uma sócia permaneceu em Cuiabá
e faz a gestão do dia a dia; eu faço a gestão
financeira a distância”, explica.
Hoje, Oliveira é mestrando em sustentabilidade na FGV e dirige a Fral Consultoria,
empresa que presta serviços de engenharia
e gestão na área de meio ambiente, com
grande foco em resíduos. Para ele, a gestão
ambiental exercida por administradores
traz diversos benefícios às empresas.

Divulgação

“O administrador, por ter uma formação
generalista em diversas áreas, mas uma
sólida conceituação financeira, demonstra
habilidades diferentes de outros profissionais do setor. A visão holística permite
um olhar de fora sobre os problemas e,
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consequentemente, o desenvolvimento
de soluções mais eficientes, mesmo sem
dominar os detalhes técnicos”, explica.
Segundo Oliveira, o ponto chave para que
administradores se apoderem da gestão
ambiental está na possibilidade de desenvolverem modelos de negócios para o
meio ambiente que tenham sustentação
financeira e garantam sua perenidade.
“Para isso, os administradores precisam
exercer diversas conexões, trabalhar um
pensamento inovador, se livrar de preconceitos e conseguir traduzir os benefícios da
gestão ambiental em números para que os
stakeholders compreendam”, afirma.

A VISÃO HOLÍSTICA
PERMITE UM OLHAR
DE FORA SOBRE
OS PROBLEMAS E,
CONSEQUENTEMENTE,
O DESENVOLVIMENTO
DE SOLUÇÕES MAIS
EFICIENTES, MESMO SEM
DOMINAR OS DETALHES
TÉCNICOS”

Apesar de haver importantes pontos que
apontam a gestão ambiental como campo
promissor para administradores, Oliveira
afirma que ainda são poucos os profissionais de Administração que se dedicam ao
nicho. “É mais comum ver economistas,
em decorrência do viés financeiro que a
gestão ambiental possui”, diz. “Fora isso, as
faculdades de Administração dificilmente
tratam do tema ‘meio ambiente’. Quando
tratam, é com um viés negativo em que
o meio ambiente é um entrave que gera
dificuldade para o desenrolar de projetos”,
aponta.

Para Rodrigo Oliveira, o
administrador é o profissional
certo para a gestão ambiental
nas empresas
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O administrador Paulo Pizão tem larga experiência
quando o assunto é gestão ambiental e falou com a
RBA sobre as razões pelas quais esse nicho ainda é
pouco explorado por administradores.

Divulgação/CFA

A gestão ambiental nas empresas, apesar de poder
ser exercida por administradores, ainda é pouco
explorada pelos profissionais da área.

A gestão ambiental é um nicho de
mercado interessante para administradores?
Sem dúvida! É um campo muito promissor, pois
cada dia terá mais demanda, mais necessidades.
E o gestor é naturalmente administrador, ele
é um instrumento indispensável ao equilíbrio
das empresas.

De que maneira é possível incentivar
os administradores a olharem para
esse mercado com mais interesse?
Iniciativas já estão ocorrendo. Organizamos um
seminário no CRA do Rio de Janeiro para falar
do potencial desse campo. Mas, para que esse
interesse seja realmente despertado, é preciso
fomentar a questão nas universidades e nos
conselhos regionais.

Como o profissional pode se preparar para atuar como um gestor
ambiental?
Não adianta fazer um curso de pós-graduação
e se considerar apto a atuar no setor. A gestão ambiental é multidisciplinar e demanda
conhecimento aprofundado. Quem quer seguir
na área precisa se interessar, buscar conhecer
as diferentes nuances do ramo de atividade da
empresa em questão e como as características
dela influenciam as questões ambientais.
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UMA OPORTUNIDADE
POUCO LEMBRADA
A PERÍCIA JUDICIAL DEMANDA CADA VEZ MAIS O TRABALHO DOS
ADMINISTRADORES E PODE GERAR UMA BOA RENDA E ENRIQUECER
O CURRÍCULO, MAS AINDA É POUCO DIVULGADA

Cahuê Miranda
Entre as diversas áreas de atuação do administrador, uma ainda é pouco divulgada entre
os profissionais, apesar de ser um mercado
amplo e rentável: a Perícia Judicial. A demanda
por administradores para atuação junto aos
tribunais vem crescendo em todo o país, com
boas oportunidades de nomeação. E o acesso a
esse mercado se tornou mais fácil desde o ano
passado, com o novo Código de Processo Civil.
A possibilidade de o administrador trabalhar
como perito judicial existe há mais de 50 anos,
desde a promulgação da Lei 4769/65, que criou
a profissão. Mesmo assim, é uma atividade que
apenas recentemente vem sendo contemplada
no currículo dos cursos de graduação. Porém,
oferece a possibilidade de uma remuneração
interessante, flexibilidade de horários e de
trabalhar como autônomo ou, ainda, como
uma segunda atividade.
Para atuar como perito judicial, o profissional
graduado em Administração deve estar registrado no Conselho Regional de Administração
(CRA) de seu Estado e em dia com a anuidade.
Além disso, é necessário obter certificação através da emissão da Certidão de Perito Judicial.
Depois, basta se inscrever no site do Tribunal
de Justiça de seu Estado e aguardar a nomeação
por um juiz da área cível ou trabalhista.
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Segundo o administrador Marcos Kalebb Costa,
diretor da Câmara de Fiscalização e Registro
do Conselho Federal de Administração (CFA),
os administradores ainda têm ocupado pouco
esse espaço. “É um nicho novo e que precisa ser
desmistificado no Sistema CFA/CRAs. A Justiça
tem demandado o trabalho de peritos administradores, mas é necessária uma maior sinergia
entre o sistema CFA/CRAs, o Poder Judiciário
e os profissionais. Nessa condição, estamos
realizando ações no sentido de se constituir
um cadastro nacional”, afirma.
MAI/JUN 2017

ATUAÇÃO
O perito judicial administrativo é chamado
pela Justiça para dar pareceres técnicos
em processos judiciais, nos quais podem
estar envolvidos pessoas físicas, jurídicas
e órgãos públicos. Ele tem a responsabilidade de emitir laudos, exames, vistorias e
avaliações técnicas de procedimentos como
cartão de ponto, recibo de pagamento, registro de empregados, aferição de impostos,
contratos de financiamento, empréstimo,
aluguel, leasing e todos os assuntos que caracterizam procedimentos administrativos.
O administrador Mário Henrique Negrisoli,
perito habilitado pelo CRA-PR desde 1996 e
com mais de 700 nomeações em diversas
comarcas do Paraná, diz que a maior parte
da demanda vem de processos envolvendo
instituições bancárias. “Noventa por cento
dos processos em que atuo são demandas
bancárias. Seja execução de dívida, revisão,
ação de prestação de contas… São duas possibilidades. A primeira é quando a pessoa
faz uma dívida, não paga e o banco executa,
ou o cliente que tenta se defender disso,
através de um embargo. Outra, quando o
cliente não está satisfeito porque acha que
o banco não está cumprindo as cláusulas
do contrato e ele toma a iniciativa do processo”, revela.

É UM NICHO NOVO E QUE PRECISA SER
DESMISTIFICADO NO SISTEMA CFA/CRAS.
A JUSTIÇA TEM DEMANDADO O TRABALHO
DE PERITOS ADMINISTRADORES”.
ADM. MARCOS KALEBB COSTA
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ACESSO

FORMAÇÃO

O acesso ao trabalho como perito foi
facilitado com a entrada em vigor,
em março de 2016, do novo Código
de Processo Civil, diz Negrisoli. “Até
algum tempo atrás o juiz nomeava
uma pessoa que era da confiança
dele. Com a implantação dos processos eletrônicos, foi criado um cadastro
para perito nos sites dos tribunais.
A partir daí, a nomeação ficou menos sujeita à indicação pessoal. Até
então, você só conseguia a nomeação
se conhecesse o juiz. Hoje, continua
dependendo da indicação, mas numa
proporção muito menor”, avalia.

Mesmo sendo uma área com ampla
demanda por profissionais de Administração, a Perícia Judicial ainda aparece
pouco na grade curricular dos cursos
de graduação. “Infelizmente ainda não
é comum. Diante dessa constatação
precisamos estabelecer uma política
de acreditação dessa matéria nas instituições de ensino superior. Também
realizar tratativas junto à Associação
Nacional dos Cursos de Graduação em
Administração (Angrad) e demais instituições que possam evidenciar a importância desse conteúdo nas matrizes
curriculares dos cursos de Administração”, afirma Marcos Kalebb Costa.

Negrisoli dá algumas dicas para quem
quer começar a trabalhar como perito. “Aconselho primeiro tentar um
contato com o juiz ou com o diretor do
cartório cível. Depois, ir se oferecendo
para Justiça gratuita, que os peritos
mais famosos não gostam de pegar,
porque recebem geralmente um valor pequeno. É uma boa maneira de
começar. Eu fui nomeado em uma
comarca porque o juiz chamou dois
peritos que não aceitaram a Justiça
gratuita. Ele foi ao cadastro, viu meu
nome e me indicou para uma primeira perícia lá. Depois, já tive outras
nomeações na comarca”, conta.
Outra maneira de entrar no mercado
é atuando como assistente técnico.
“Você se vincula a um escritório de
advocacia e começa a trabalhar como
assistente técnico. A responsabilidade é muito menor. Aí você vai entrando no negócio, os seus relatórios
começam a aparecer em processos…
Quando você se cadastra como perito,
o juiz vê seu trabalho como assistente
técnico, gosta, vê que você é habilitado e te nomeia”.

Mário Negrisoli, que ministra o curso de
perito judicial promovido pelo CRA-PR,
diz que o tema já começa a aparecer
nas universidades. “Em algumas faculdades, os cursos de Administração
têm a cadeira de perito judicial. Mas
não é obrigatório pela lei de diretrizes.
A disciplina de perícia aparece principalmente nos cursos de pós-graduação
em auditoria. Só que para atuar como
perito não basta ser pós-graduado. Você
tem que ter a habilitação pelo CRA de
seu Estado”, ressalta.
Segundo Negrisoli, para obter a certificação o candidato a perito precisa
mostrar bom conhecimento em áreas
como contabilidade, matemática financeira e direito, mais especificamente do
Código de Processo Civil.

Marcos Kalebbe, diretor de
Fiscalização e Registro do CFA

De acordo com Mário Henrique Negrisoli
o trabalho do perito é flexível e pode ser
combinado com outras atividades

É UM CONHECIMENTO ÚTIL PARA O
GESTOR FINANCEIRO DE UMA EMPRESA,
PORQUE ENVOLVE TODA A PARTE DE
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. É ONDE A
GENTE UNE O CONHECIMENTO DE PERÍCIA
COM O DE GESTÃO FINANCEIRA”.
ADM. MÁRIO HENRIQUE NEGRISOLI
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REMUNERAÇÃO
O perito judicial não tem salário fixo. Ele recebe
honorários de cada laudo que realiza. A Federação Nacional dos Administradores (Fenad) possui
uma tabela de honorários que é usada como base
para definir a remuneração do perito de acordo
com as características do processo, o número de
horas trabalhadas, a quantidade de documentos
analisados, contratos etc. Ela pode ser acessada
através do site www.fenad.com.br.
O perito recebe os honorários com uma determinada demora, mas é errado dizer que o pagamento
ocorre sempre no final do processo. Na Justiça Estadual e Federal, o perito recebe os honorários após a
entrega do laudo. E o normal é que o juiz determine
que a totalidade dos honorários seja depositada em
juízo pela parte pagadora antes do perito começar
a trabalhar. Após ser nomeado, o perito recebe uma
intimação para apresentar a proposta de honorários. Depois que estes forem depositados na conta

Segundo Negrisoli, devido à incerteza quanto ao
número de nomeações e ao volume de trabalho
a cada mês, a Perícia Judicial é ideal para ser
exercida como uma segunda atividade. “É muito
bom para quem trabalha em alguma empresa ou é professor universitário. Se você tem um
contrato de exclusividade, a atuação como perito
não quebra essa cláusula, porque é um trabalho
como servidor da Justiça. E como a perícia pode
ser feita em qualquer horário, é uma boa opção
para se ter uma flexibilidade de trabalho”, destaca.
Além disso, a atuação como perito é uma qualificação que enriquece o currículo do administrador
e pode ser um diferencial para uma contratação.
“É um conhecimento extremamente útil para o
gestor financeiro de uma empresa, principalmente
se ela estiver em dificuldade financeira, porque
envolve toda a parte de negociação de dívidas. É
onde a gente une o conhecimento de perícia com
o de gestão financeira”, diz Negrisoli.

da Justiça, inicia a perícia e faz a entrega do laudo.
Por fim, recebe a quantia depositada.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
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De acordo com a Resolução Normativa CFA n.º 224, de
12/08/1999, os administradores podem atuar nos seguintes
campos na área da Perícia Judicial:

•

Administração financeira;

•

Comércio Exterior;

•

Administração de material;

•

Administração Hospitalar;

•

Administração mercadológica;

•

Relações industriais;

•

Administração de produção;

•

Organização e métodos.

•

Administração de orçamentos
(análise de custeios, eficiência);

•

Informática (análise de sistemas);

•

Administração e seleção de pessoal/
Recursos Humanos (perícias sobre quadros
de carreiras, equiparação salarial,
apuração de valores nos processos
trabalhistas etc.);
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CRA-SC vai à Europa para
missão técnica na Suécia
O PRINCIPAL OBJETIVO DO GRUPO É BUSCAR OPORTUNIDADES SEGUINDO O MODELO
DE SUCESSO DE UMA DAS ECONOMIAS MAIS COMPETITIVAS DO MUNDO
Aline Santos
Durante uma semana, o Conselho
Regional de Administração de Santa
Catarina (CRA-SC), em parceria com
diversas instituições, conduziu os trabalhos relacionados à “Missão Técnica
à Suécia”. Ao todo, 28 profissionais de
diferentes segmentos desembarcaram
na Europa para conhecer modelos de
gestão e inovação adotados pelo país.
A missão foi iniciada na capital Estocolmo, onde a comitiva conheceu a sede mundial da Electrolux.
A fabricante de eletrodomésticos é
responsável pela venda de mais de
60 milhões de produtos por ano, em
mais de 160 países. De acordo com a
vice-presidente da Talentos Global da
Electrolux, a brasileira Valéria Balesteguim, um dos principais destaques
na gestão é a atuação na área de sustentabilidade, que busca a eficiência
dos produtos utilizando materiais
recicláveis como plástico e metais.
Ainda em Estocolmo, o grupo visitou
a embaixada do Brasil. Eles foram recebidos pelo embaixador Marcos Pinta
Gama, que destacou a importância da
presença do grupo em busca de novos
negócios e parcerias, dando ênfase ao
potencial do intercâmbio na área da
inovação. “Esperamos promover um
intercâmbio positivo em todas as áreas, principalmente nas de inovação,
meio ambiente, sustentabilidade e
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turismo. Esta visita é o primeiro passo de uma cooperação intensa entre
Santa Catarina e a Suécia”, pontuou.

FOI UMA SEMANA
PRODUTIVA DE
CONHECIMENTOS
DESENVOLVIDOS.
A MISSÃO AGORA
É IMPLANTAR OS
ENSINAMENTOS EM
NOSSAS ATIVIDADES
NO BRASIL”
DESTACA O
ADM. EDUARDO BRIDI,
IDEALIZADOR
DA MISSÃO

Durante visita à Universidade de
Jönköping, foi realizada assinatura da
Carta de intenções entre a instituição
e os presidentes do CRA-SC, adminis-

trador Evandro Fortunato Linhares;
do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-SC), Carlos Alberto
Kita Xavier; e da Fecomércio, Bruno
Breithaupt. O acordo visa facilitar
o acesso de estudantes a uma das
instituições mais conceituadas da Suécia, por meio do intercâmbio. Já em
Science Park, ficou definida a parceria para a realização de uma Rodada
de Negócios em Inovação voltada às
startups e empresas inovadoras.
Ao passar pela cidade de Borås, os
profissionais conheceram o sistema
de aproveitamento de resíduos. Na
região, aproveitam-se 99,6% do lixo
produzido. No encontro, ficou acordada a vinda dos suecos para o Brasil
para estudarem a implantação do
modelo de sustentabilidade em um
município catarinense. As últimas visitas em solo sueco foram realizadas
em Gotemburgo, onde o grupo esteve
no Volvo Museum, a fábrica da Volvo.
Para o presidente do CRA-SC, administrador Evandro Linhares, a experiência foi positiva. “O resultado
foi extremamente benéfico para os
participantes. Sem dúvida, levaremos
o modelo nórdico de gestão e inovação
para Santa Catarina, buscando auxiliar as empresas a terem um maior
desempenho”, concluiu Linhares.
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CRA-RR realiza 1ª edição
do “CAFÉ COM AS
ADMINISTRADORAS
E TECNÓLOGAS”
O EVENTO PROMOVEU UM BATE-PAPO DESCONTRAÍDO SOBRE A
Aline Santos

ATUAÇÃO DA MULHER NO CAMPO DA ADMINISTRAÇÃO

Para homenagear as profissionais
do Estado, o Conselho Regional de
Administração de Roraima (CRA-RR) realizou a primeira edição
do “Café com administradoras e
tecnólogas”, no dia 19 de maio.
O encontro aconteceu no Hotel
Uiramutã, com a presença de conselheiros, diretores e convidados,
entre eles, a vereadora adm. Mirian dos Reis Melo.
A iniciativa do Conselho teve
como finalidade homenagear
mulheres que trabalham na área
de Administração no Estado pelo
Dia Internacional da Mulher. “Devido à posse da nova diretoria,
não houve tempo para realizar
o evento na época. Contudo,
concluímos que o mês de maio
também é muito importante para
todas as mulheres. E nós teríamos um pouco mais de tempo
para organizar o café”, explica
a vice-coordenadora do evento,
Patrícia Alves de Sousa.
O bate-papo reuniu mulheres que
atuam em diferentes segmentos
da Administração para uma troca
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de conhecimentos e experiências
sobre o mercado de trabalho e
atuação. A vereadora adm. Miriam Reis comentou sua trajetória
dentro do setor público e privado
e os benefícios adquiridos ao se
formar em Administração.
“Escolhi a profissão de administradora porque eu trabalhava
no governo. Como funcionária
pública, percebia muita falta de
planejamento, de estratégia e
organização dentro do setor. Ali
entendi que havia necessidade de
pessoas capacitadas para exercerem aquelas funções. Por isso,
decidi cursar Administração e
aplicar isso dentro do setor público”, ressaltou a vereadora.
“Todas as administradoras tiveram oportunidade de contar um pouco de sua trajetória
profissional e, principalmente,
mostrar como a profissão foi
importante nessa caminhada e
como ela somou para alcançar os
resultados aqui expostos”, disse
o presidente do CRA-RR, Adm.
Barbosa Mendes.

Além das administradoras e tecnólogas,
o evento contou com a presença da nova
diretoria executiva do Conselho, composta
pelo presidente, adm. Barbosa Mendes; pelo
vice-presidente, adm. Adailton Mendes; pela
diretora administrativa e financeira, adm.
Marcia Regina; pelo diretor de Formação e
Registro, adm. Antonio Ferreira Mota Neto;
e pelo diretor de Relações Internacionais,
adm. Wilter de Araújo Cavalcante.

COMO FUNCIONÁRIA
PÚBLICA, PERCEBIA
MUITA FALTA DE
PLANEJAMENTO,
DE ESTRATÉGIA E
ORGANIZAÇÃO. ALI
ENTENDI QUE HAVIA
NECESSIDADE DE
PESSOAS CAPACITADAS
PARA EXERCEREM
AQUELAS FUNÇÕES”
MIRIAM REIS
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Cacoal será palco
do maior evento
de Administração
de Rondônia
CONFIRMADO PARA O MÊS DE AGOSTO, O ENRAT SERÁ REALIZADO NO
INTERIOR DO ESTADO E TERÁ ENTRADA GRATUITA
Aline Santos
Já estão a todo vapor os preparativos para a
segunda edição do Encontro Rondoniense de
Administradores e Tecnólogos (Enrat). Desta
vez, o evento realizado pelo Conselho Regional
de Administração de Rondônia (CRA-RO) vai
até Cacoal, interior do Estado, para discutir o
tema “Ética política e Administração em tempos de crise”. O encontro é gratuito e acontece
de 27 a 29 de agosto. A programação contará
com palestras, apresentação de trabalhos
científicos e workshops.
A proposta de levar o evento para o interior
do Estado é do vice-presidente do CRA-RO e
coordenador do evento, adm. Gustavo Costa
Reis. Morador da pequena cidade, ele destaca
a importância de levar o evento até Cacoal.
“O Enrat nos traz vários pontos positivos, não
apenas para esta cidade, mas para todo o Estado. Entre eles, podemos destacar a apresentação dos resultados das pesquisas realizadas
por profissionais e acadêmicos. O segundo
ponto é a aproximação do CRA com os profissionais de Administração. Outro ponto é
a troca de conhecimentos com profissionais
experientes, como, por exemplo, a palestra
proferida pelo presidente do Conselho Federal
de Administração (CFA), Wagner Siqueira”,
pontuou Reis.
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De acordo com o presidente do CRA-RO, adm.
Manoel Pinto da Silva, o tema proposto está no
seio das discussões, tendo em vista que a ausência de ética na gestão, pública ou privada,
traz grandes consequências negativas. Para
ele, a ética política é um produto escasso, mas
que por outro lado evidencia a importância
de uma boa Administração.
“A falta de ética conduz à corrupção e o Brasil
vive uma de suas piores crises em decorrência
disso. Isso é fato. Mas precisamos avaliar a
outra parte do tema, relacionada ao papel
da Administração em tempos de crise como
um fator preponderante para o país. Muitas
questões econômicas decorrem da falta de
gestão de qualidade, seja na iniciativa privada, seja no serviço público”, enfatizou o
líder do Regional.
O presidente do CFA, adm. Wagner Siqueira,
foi convidado pelo CRA-RO para palestrar
no evento. Wagner vai falar sobre o papel do
Administrador, as ações do Sistema CFA/CRAs
em prol da profissão e a importância da boa
gestão no setor público e privado, incluindo
a ética profissional.
Para mais informações, acesse o site 		
do CRA-RO (craro.org.br) e confira.
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CFA aprova resolução
extinguindo data limite para
solicitação de registro
DECISÃO BENEFICIARÁ PROFISSIONAIS FORMADOS EM TODAS
AS ÁREAS LIGADAS À ADMINISTRAÇÃO
Aline Santos
Os profissionais dos cursos das áreas conexas
à Administração continuam podendo solicitar
o registro profissional no Conselho Regional
de Administração (CRA) de sua jurisdição. A
decisão foi tomada pelo plenário do Conselho
Federal de Administração (CFA), durante as
reuniões do último mês de abril.
Após analisarem a Lei 4.769, que regulamenta
a profissão de administrador e cria o Sistema
CFA/CRAs, os conselheiros federais decidiram, por unanimidade, aprovar o projeto que
extingue a Resolução Normativa (RN) nº 479,
de 2016. A RN limitava o registro de bacharéis
das áreas conexas que concluíssem o curso até
31 de dezembro de 2018. Com a decisão, esses
profissionais continuarão realizando o registro
profissional junto ao Conselho Regional, sem
data limite, de acordo com a RN 506/2017.
De acordo com o presidente do CFA, administrador Wagner Siqueira, a medida afrontava
a própria Lei do Administrador, que determina a concessão de registro profissional
para bacharéis em Administração e para profissões conexas como Agronegócio; Análise
de Sistemas; Ciências Gerenciais, Gestão de
Empresas e Negócios; Comércio Exterior; Gestão Ambiental; Gestão e Empreendedorismo;
Gestão de Agronegócio; Gestão de Cooperativas; Gestão e Saúde Ambiental; Hotelaria;
Logística; Marketing; Negócios Internacionais;
Relações Internacionais; Sistemas de Informação; e Turismo.

A nova resolução também é um grande avanço para os profissionais e mais um passo
na busca da consolidação do Sistema CFA/
CRAs. “Não há dúvidas de que é um avanço.
A partir dessa norma, ao terminar o curso, o
profissional pode ir até o CRA de seu Estado
e tirar seu registro. Hoje ele não será mais
postergado”, afirmou o presidente do CFA.
Para o líder da autarquia, a nova proposta
vai beneficiar, ainda, as demandas judiciais.
“Muitos desses campos conexos só eram
registrados quando vinha uma decisão judicial, em segunda instância. Eu quero ser
testemunha a favor desses profissionais que
estão querendo se registrar no Sistema CFA/
CRAs”, disse o presidente do CFA, ao lembrar
que o Sistema sofre ações judiciais por não
registrar os profissionais das áreas conexas.

Adm. Mauro Kreuz,
Diretor de Formação
Profissional do CFA

O novo escopo concebido pelo diretor de Formação Profissional do CFA, administrador
Mauro Kreuz, contempla também os cursos
de bacharelado em Gestão Pública, Gestão
de Políticas Públicas, Políticas Públicas e
Gestão Social.
Para Kreuz, a aprovação traz mais segurança
no campo profissional. “Isso permite que esses profissionais, que até então estavam na
iminência de ficarem proscritos do Sistema,
possam novamente ser introduzidos, acolhidos e abrigados pelo Sistema CFA/CRAs”,
elucidou o diretor.

As resoluções normativas que tratam desses registros (RNs 505, 506, 507 e 508/2017) estão
disponíveis no site www.cfa.org.br Acesse e saiba mais.
RBA ED. 118
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Plataforma do
Conhecimento aborda
diferentes aplicações
da TGA pelo mundo
CHINA, ALEMANHA E JAPÃO SÃO APRESENTADOS COMO GRANDES
EXEMPLOS DO USO EFICIENTE DA TGA EM FAVOR DO ESTADO
Aline Santos
Mais uma vez, a cidade de Salvador foi escolhida para receber o
projeto Plataforma do Conhecimento. O programa foi ao ar no
dia 20 de abril e abordou o tema
“Administração sem fronteiras:
a TGA pelo mundo”. Dessa vez,
o assunto foi discutido pelo Núcleo de Estudos da Teoria Geral
da Administração do Conselho
Regional de Administração da
Bahia (CRA-BA) e atingiu mais
de 100 mil pessoas.
Os administradores William Reimão, Elisângela Julião, Carlena
Gurgel, Sandro Pinto e Robson
Vieira integraram o grupo que
falou das peculiaridades da Teoria
Geral da Administração (TGA),
praticada em diversos países,
como China, Alemanha e Angola, e que podem ser aproveitadas
no Brasil.
O debate foi iniciado pelo administrador William Riamão, que
falou sobre a teoria aplicada na
China. No país, as redes de contatos são as principais armas para
impulsionar os negócios. De acordo com o palestrante, busca-se
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dar maior destaque às redes de
relacionamento, o que eles chamam de guanxi. No meio empresarial, essas redes se apoiam e
contribuem umas com as outras.
Ao trazer informações sobre a
aplicação alemã da TGA, Elisângela Julião lembrou que funcionários, sindicatos e empresários
participam em conjunto das decisões organizacionais por meio
do modelo de cogestão praticado
na Alemanha. A administradora
destacou ainda que o país, dono
da economia mais sólida do globo
e a quarta maior potência mundial, tem muito o que ensinar no
quesito Administração.
Já os japoneses investiram em
tecnologia para se recuperar dos
estragos ocasionados pela Segunda Guerra Mundial. Optaram
por conservar a cultura, como
o código de ética dos samurais
– manual de conduta que ensina
que os samurais devem ser leais,
resistentes, corajosos e disciplinados. Com isso, o país conseguiu
se reerguer em menos de 30 anos.

A PRÁTICA
TROUXE REDUÇÃO
DE CUSTOS, JÁ
QUE DISPENSA
INVESTIMENTOS
EM SUPERVISÃO E
CONTROLE.
ADM. SANDRO PINTO
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Durante o programa, o coordenador, administrador Sandro Pinto, advertiu também
para o acordo de trabalho coletivo praticado
no México. Para o administrador, o modelo
permitiu abertura de mercado. A prática
trouxe redução de custos, já que dispensa
investimentos em supervisão e controle.
Sandro apresentou ainda pontos cruciais
da administração francesa. Um deles é o
“Tableau de Bord”, uma ferramenta poderosa
que consegue fazer análises retrospectivas
e prospectivas em uma única apreciação.

Outro ponto é a estatística implicativa, sistema com origem na matemática.
Entre os países estudados pelo grupo, Angola é o único que caminha a passos lentos.
Além da guerra que persiste, o país não
consegue se elevar por conta da corrupção –
as gestões das grandes empresas angolanas
ficam nas mãos de parentes do presidente.
O debate teve como base para discussão
as teses apresentadas no livro “Administração sem Fronteiras”, volumes 1 e 2. As
publicações trazem informações úteis à
prática profissional do administrador, além
de expor fatos surpreendentes da área.

Grupo de Estudos de TGA do CRA-BA
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CAFÉ DA MANHÃ NA CÂMARA
REÚNE SISTEMA CFA/CRAs
E PARLAMENTARES
ENCONTRO AMPLIOU O DIÁLOGO ENTRE A AUTARQUIA E O LEGISLATIVO
BRASILEIRO, FORTALECENDO A FRENTE PARLAMENTAR PELA ADMINISTRAÇÃO
Aline Santos
O Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração (CFA/CRAs) estreitou relação com parlamentares em
café da manhã promovido pelo CFA,
dia 26 de abril, na Câmara dos Deputados. O encontro teve como objetivo
fortalecer a Frente Parlamentar pela
Administração e promover apoio mútuo
entre as instituições.
Lançada em 2015, a Frente Parlamentar
trabalha pela inserção do profissional
de Administração na gestão pública. Seu
idealizador é o deputado federal Adm.
Carlos Henrique Amorim (PTN-TO), o
Gaguim. De acordo com o parlamentar,
“o país funciona através da Administração. Uma boa gestão significa melhores
condições, seja de empregabilidade ou
de saúde”. Ele ainda afirma: “Vamos
apresentar as demandas de cada Estado,
evitando a perda de recursos”.
Segundo o presidente da autarquia,
administrador Wagner Siqueira, a ação
é uma convocação efetiva aos deputados para o tema Administração. “O
caso brasileiro, fundamentalmente, na
saúde, na educação, enfim, em vários
segmentos, é uma questão de gestão.
Em vez de termos uma perspectiva
corporativista, estreita em relação à
nossa profissão, nosso foco é como podemos contribuir efetivamente para a
transformação da sociedade brasileira”,
argumentou o presidente do CFA.
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A articulação do coordenador da Comissão Especial de Ação Parlamentar do
CFA (CEAP/CFA), administrador Rogério
Ramos, foi o que levou à criação da Frente Parlamentar pela Administração no
Congresso Nacional. Na época, o administrador se aproximou do deputado Gaguim, responsável por conquistar mais
de 200 assinaturas de parlamentares a
favor da criação da Frente na Câmara
dos Deputados.
De acordo com Rogério, os administradores precisam acompanhar os projetos que tramitam no Parlamento, pois
muitos são de interesse da profissão.
“A Comissão, junto com a Frente Parlamentar, vem para monitorar todo esse
trabalho e, assim, aprovar com rapidez as
leis que nos interessam, além de mudar
o teor daqueles projetos que porventura
venham a nos prejudicar”, explicou o
conselheiro federal.
O vice-presidente da Frente Parlamentar,
deputado Adm. Newton Cardoso Júnior
(PMDB-MG), fala que a iniciativa se deu
pela necessidade de promover a profissão
no setor público. “É notório o reflexo da
boa gestão no setor privado, pois ela promove melhorias nos processos. Quando
analisamos o setor público, é perceptível
que não há o mesmo reconhecimento, e
é isso que precisa ser mudado. É preciso mostrar ao Congresso a importância
desses profissionais em nosso setor”,
pontua o deputado.
MAI/JUN 2017

Durante o café da manhã, muitos deputados foram conhecer
os membros do Sistema e se pôr à disposição dos representantes da Administração. Entre eles estava a deputada Carmen
Zanotto (PPS-SC), que garantiu analisar, junto ao CRA-SC,
as demandas dos municípios e apresentá-las na Câmara dos
Deputados. “Os projetos serão levados ao plenário para serem
apreciados. Os que forem possíveis serão implementados”,
afirmou a deputada.

Presidente Wagner Siqueira fala à TV Câmara

Deputado Gaguim discursa em café da manhã na Câmara

A Frente Parlamentar pela Administração foi lançada no dia 16 de
dezembro de 2015, com o objetivo
de acompanhar e defender as pautas
de interesse da Administração. A
cerimônia de lançamento aconteceu no Congresso Nacional e contou
com a presença de parlamentares,
conselheiros federais e presidentes
do Sistema CFA/CRAs.
Um dos projetos monitorados pela
Frente é o PL nº 4.403/2016, de autoria do deputado Gaguim, que cria
a carreira de administrador como
típica de Estado.
Desde a sua criação, a Frente desenvolveu diversas ações em prol
da Administração. Em 2016, uma
das vitórias alcançadas foi o veto ao
projeto de lei que previa a criação de
14 mil novos cargos em desacordo
com a Lei do Administrador 4.769/65.

Da esquerda para direita: Coordenador da CEAP/CFA; Presidente
do CFA e Vice-Presidente do CFA
RBA ED. 118
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Nova ferramenta vai
revolucionar a fiscalização
do Sistema CFA/CRAs
PRESIDENTE WAGNER SIQUEIRA APOSTA NO USO DA
TECNOLOGIA DE DADOS PARA POTENCIALIZAR A FISCALIZAÇÃO
Aline Santos
O Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração (CRA/CRAs) está
implementando mais um aliado para
transformar a fiscalização da profissão,
o Big Data. A ferramenta consiste em um
sistema inteligente para busca de dados.
Inicialmente, o sistema será implantado
nos Conselhos Regionais de Administração dos Estados de Alagoas, Mato
Grosso, Maranhão e Paraíba. “Em vez de
trabalharmos a fiscalização no varejo,
vamos trabalhar no atacado e isso trará
muito mais qualidade a todo o processo
fiscalizatório”, ressaltou o presidente do
CFA, administrador Wagner Siqueira,
lembrando que o Big Data pode ser utilizado por todos os Conselhos Regionais
que desejarem.
Ainda de acordo com o presidente, a
intensificação na fiscalização trará mais
segurança e inteligência de mercado à
gestão de dados e de informações. “Pensando melhor sobre as ações, substituindo o tempo de execução pelo de
reflexão, e a reflexão é o prelúdio da
ação, otimizaremos o trabalho”, explica
Wagner. Ele ainda afirma que a expectativa é de um aumento de 5% no número
de registrados e nas receitas dos CRAs,
em curto prazo.

O Conselho Regional de Administração
do Rio de Janeiro (CRA-RJ) já adota o
sistema desde 2015 e, na autarquia, os
avanços na fiscalização foram significativos. Ano passado, com a utilização
da ferramenta de fiscalização, o CRA
obteve um aumento de 426% no registro
de empresas. Isso significa que a nova
ferramenta contribuiu também com a
geração de novos postos de trabalho no
Estado, pois todas as pessoas jurídicas
carecem de responsável técnico.

Em maio, a Neoway esteve no CFA para
capacitar os colaboradores da autarquia.
Na ocasião, foram apresentadas algumas
peculiaridades da ferramenta que, entre outras coisas, oferece informações
detalhadas de empresas.

“A meta é levar para o Sistema CFA/
CRAs a experiência positiva vivida no
Rio de Janeiro. A ferramenta certamente
racionalizará o tempo, garantirá mais
rapidez no processo decisório e de execução. Mas, acima de tudo, permitirá
que os gestores trabalhem com mais
inteligência”, pontuou o presidente do
CFA, também responsável pela implantação da novidade no CRA-RJ quando
presidiu a autarquia.
A Neoway Business Solutions será a
responsável pela implantação da ferramenta Big Data em todo o Sistema
CFA/CRAs. Fundada em 2002, a Neoway
é líder na prestação de serviços com uso
de dados para estratégias de marketing
e decisões de negócios.

Presidente Wagner Siqueira apresenta
nova ferramenta de dados aos
colaboradores da autarquia

A FERRAMENTA CERTAMENTE RACIONALIZARÁ O TEMPO, GARANTIRÁ
MAIS RAPIDEZ NO PROCESSO DECISÓRIO E DE EXECUÇÃO.
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CRAs

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ACRE
(CRA-AC)
Presidente: Adm. FÁBIO MENDES MACÊDO
Av. Brasil, nº 303 - Sala 201, 2º andar - Centro Empresarial
Rio Branco - Centro - 69900-076 - RIO BRANCO/AC
Fone: (68) 3224-3365 – 3223-3808
E-mail: craacre@gmail.com
Home Page: www.craac.org.br
Horário de funcionamento: 7h às 16h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
ALAGOAS (CRA-AL)
Presidente: Adm. JOCIARA MÁRCIA DA SILVA CORREIA
Rua João Nogueira, nº. 51 - Farol 57051-400 - MACEIÓ/AL
Fone: (82) 3221-2481 - Fax: (82) 3221-2481
E-mail: cra@craal.org.br
Home Page: www.craal.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 17h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
AMAPÁ (CRA-AP)
Presidente: Adm. HERLÍGENAS CORRÊA DE OLIVEIRA
Rua Jovino Dinoá, nº 2455 - Centro
68900-075 - MACAPÁ/AP
Fone: (96) 3223-8602
E-mail: cra.macapa@gmail.com
Home Page: www.craap.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 17h
Atendimento ao público das 8h às 12h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
AMAZONAS (CRA-AM)

Presidente: Adm. INÁCIO GUEDES BORGES
Rua Apurinã, 71 - Praça 14 - 69020-170 - MANAUS/AM
Fone: (92) 3303-7100 - Fax: (92) 3303-7101
E-mail: gerente@craamazonas.org.br
Home Page: www.craamazonas.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
BAHIA (CRA-BA)

Presidente: Adm. ROBERTO IBRAHIM UEHBE
Av. Tancredo Neves, nº 999 - Ed. Metropolitano Alfa - Salas
601/602 - Caminho das Árvores
41820-021 – SALVADOR/BA
Fone: (71) 3311-2583 - Fax: (71) 3311-2573
E-mail: cra-ba@cra-ba.org.br
Home Page: www.cra-ba.org.br
Horário de funcionamento: das 9h às 17h30

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
CEARÁ (CRA-CE)
Presidente: Adm. LEONARDO JOSÉ MACEDO
Rua Dona Leopoldina, nº 935 - Centro - 60110-484 FORTALEZA/CE
Fone: (85) 3421-0909 - Fax: (85) 3421-0900
E-mail: presidente@cra-ce.org.br
Home Page: www.craceara.org.br
Horário de funcionamento: das 9h às 17h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL (CRA-DF)

Presidente: Adm. UDENIR DE OLIVEIRA SILVA
SAUS Quadra 6 - 2º. Pav. - Conj. 201 - Ed. Belvedere - 70070915 - BRASÍLIA/DF
Fone: (61) 4009-3333 - Fax: (61) 4009-3399
E-mail: presidencia@cradf.org.br
Home Page: www.cradf.org.br
Horário de funcionamento: das 9h às 17h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
ESPÍRITO SANTO (CRA-ES)

Presidente: Adm. HÉRCULES DA SILVA FALCÃO
Rua Aluysio Simões, 172 - Bento Ferreira - 29050-632 VITÓRIA/ES
Fone: (27) 2121-0500 - Fax: (27) 2121-0539
E-mail: craes@craes.org.br
Home Page: www.craes.org.br
Horário de funcionamento: das 9h às 17h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
GOIÁS (CRA-GO)

Presidente: Adm. JOÃO DIVINO DE BRITO
Rua 1137, nº 229, Setor Marista - 74180-160 - GOIÂNIA/GO
Fone: (62) 3230-4769 - Fax: (62) 3230-4731
E-mail: presidencia@crago.org.br
Home Page: www.crago.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 18h
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
MARANHÃO (CRA-MA)

Presidente: Adm. JOSÉ SAMUEL DE MIRANDA MELO JR
Avenida Grande Oriente, quadra 51, casa nº 29 - Renascença
1- 65.076-010 - SÃO LUÍS/MA
Fone: (98) 3231-4160/3231-2976 - Fax: (98) 3231-4160
e 3231-2976
E-mail: crama@cra-ma.org.br
Home Page: www.cra-ma.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 14h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
MATO GROSSO (CRA-MT)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIO DE JANEIRO (CRA-RJ)

Presidente: Adm. JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO
Rua Professor Gabizo, nº 197 - Ed. Belmiro Siqueira - Tijuca 20271-064 - RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: (21) 3872-9550 - Fax: (21) 3872-9550
E-mail: secretaria@cra-rj.org.br
Home Page: www.cra-rj.org.br
Horário de funcionamento: das 9h às 18h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIO GRANDE DO NORTE (CRA-RN)

Presidente: Adm. HÉLIO TITO SIMÕES ARRUDA
Rua 05 - Quadra 14 - Lote 05 - CPA - Centro Político e
Administrativo - 78050-900 - CUIABÁ/MT
Fone: (65) 3644-4769 - Fax: (65) 3644-4769
E-mail: cra.mt@terra.com.br
Home Page: www.cramt.org.br
Horário de funcionamento: 08h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Presidente: Adm. JÚLIO F. DANTAS DE REZENDE
Rua Coronel Auriz Coelho, nº 471 Lagoa Nova - 59075-050 - NATAL/RN
Fone: (84) 3234-6672/9328 - Fax: (84) 3234-6672/9328
E-mail: cra-rn@crarn.com.br
Home Page: www.crarn.com.br
Horário de funcionamento: das 9h às 18h
Atendimento ao público: das 12h às 17h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
MATO GROSSO DO SUL (CRA-MS)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIO GRANDE DO SUL (CRA-RS)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
MINAS GERAIS (CRA-MG)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
RONDÔNIA (CRA-RO)

Presidente: Adm. ALEX SANDRE R. PEREIRA CAZELLI
Rua Bodoquena, nº 16 - Amambaí
79008-290 - CAMPO GRANDE/MS
Fone: (67) 3316-0300
E-mail: presidencia@crams.org.br
Home Page: www.crams.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

Presidente: Adm. ANTONIO EUSTÁQUIO BARBOSA
Avenida Afonso Pena, nº 981 - 1º. andar - Centro Ed. Sulacap - 30130-907 - BELO HORIZONTE/MG
Fone: (31) 3274-0677 - 3213-5396 - Fax: (31) 3273-5699
e 3213-6547
E-mail: presidencia@cramg.org.br
Home Page: www.cramg.org.br
Horário de funcionamento: das 9h às 17h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
PARÁ (CRA-PA)

Presidente: Adm. JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
Rua Osvaldo Cruz, nº 307 - Comércio - 66017-090 - BELÉM/
PA
Fone: (91) 3202-7889 - Fax: (91) 3202-7851
E-mail: gabinete@crapa.org.br /
presidencia@crapa.org.br
Home Page: www.crapa.org.br
Horário de funcionamento: das 8h30 às 17h30

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
PARAÍBA (CRA-PB)

Presidente: Adm. CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA ABREU
Rua Marcílio Dias, nº 1030 - Menino Deus - 90130-000 PORTO ALEGRE/RS
Fone: (51) 3014-4700/3014-4769 - Fax: (51) 3233-3006
E-mail: diretoria@crars.org.br; secretaria@crars.org.br Home
Page: www.crars.org.br
Horário de funcionamento: das 8h30 às 17h30

Presidente: Adm. MANOEL PINTO DA SILVA
Rua Tenreiro Aranha, nº 2988 - Olaria – 76801-254 - PORTO
VELHO/RO
Fone: (69) 3221-5099/3224-1706 - Fax: (69) 3221-2314
E-mail: presidencia@craro.org.br
Home Page: www.craro.org.br
Horário de funcionamento: das 7h30 às 13h30

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
RORAIMA (CRA-RR)

Presidente: Adm. CHARLES BARBOSA MENDES
Rua Prof. Agnelo Bitencourt, 1620 - São Francisco, 69.305170 - BOA VISTA/RR
Fone: (95) 3624-1448 - Fax: (95) 3624-1448
E-mail: craroraima@gmail.com
Home Page: www.crarr.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 14h
Atendimento ao público: das 14h às 18h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
SANTA CATARINA (CRA-SC)

Presidente: Adm. GERALDO TADEU INDRUSIAK DA ROSA
Av. Piauí, nº 791 - Bairro dos Estados 58030-331 - JOÃO PESSOA/PB
Fone: (83) 3021-0296
E-mail: crapb@crapb.org.br
Home Page: www.crapb.org.br
Horário de funcionamento: das 12h às 18h

Presidente: Adm. EVANDRO FORTUNATO LINHARES
Av. Prefeito Osmar Cunha, 260 - 8º andares - Salas 701 a
707/ 801 a 807 - Ed. Royal Business Center
Centro - 88015-100 - FLORIANÓPOLIS – SC
Fone: (48) 3229-9400 - Fax: (48) 3224-0550
E-mail: crasc@crasc.org.br
Home Page: www.crasc.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 18h

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
PARANÁ (CRA-PR)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
SÃO PAULO (CRA-SP)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
PERNAMBUCO (CRA-PE)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
SERGIPE (CRA-SE)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
PIAUÍ (CRA-PI)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE
TOCANTINS (CRA-TO)

Presidente: Adm. AMILCAR PACHECO DOS SANTOS
Rua Cel. Dulcídio, nº 1565 - Água Verde - 80250-100 CURITIBA/PR
Fone: (41) 3311-5555
E-mail: presidencia@cra-pr.org.br
Home Page: www.cra-pr.org.br
Horário de funcionamento: das 9h às 18h

Presidente: Adm. ROBERT FREDERIC MOCOCK
Rua Marcionilo Pedrosa, nº 20 Casa Amarela - 52051-330 - RECIFE/PE
Fone: (81) 3268-4414/3441-4196 - Fax: (81) 32684414
E-mail: cra@crape.org.br
Home Page: www.crape.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 14h
Atendimento ao público: das 8h às 12h

Presidente: Adm. CONCEIÇÃO M. S. BUJYJA DE BRITTO
Rua Áurea Freire, nº 1349 - Jóquei - 64049-160 - TERESINA/PI
Fone: (86) 3233-1704 - Fax: (86) 3233-1704
E-mail: administrativo@cra-pi.org.br
Home Page: www.cra-pi.org.br
Horário de funcionamento: das 12h às 19h

Presidente: Adm. ROBERTO CARVALHO CARDOSO
Rua Estados Unidos, nº 865/889 - Jardim América - 01427001 - SÃO PAULO/SP
Fone: (11) 3087-3208/ 3087-3459 - Fax: (11) 3087-3256
E-mail: secretaria@crasp.gov.br
Home Page: www.crasp.com.br
Horário de funcionamento: das 8h15 às 17h50

Presidente: Adm. SIDNEY VASCONCELOS ANDRADE
Rua Senador Rollemberg, 513 - São José - 49015-120 ARACAJU/SE
Fone: (79) 3214-2229/3214-3983 - Fax: (79) 3214-3983
e 3214-2229
E-mail: atendimento@crase.org.br
Home Page: www.crase.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 14h

Presidente: Adm. EUGÊNIO PACCELI DE FREITAS COÊLHO
602 Norte, Av. Teotônio Segurado,
Conj. 01, Lt 06 - 77006-700 - PALMAS/TO
Fone: (63) 3215-1240/3215-8414
E-mail: atendimento@crato.org.br
Home Page: www.crato.org.br
Horário de funcionamento: das 8h às 18h
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PESQUISA PERFIL DO ADMINISTRADOR E DO TECNÓLOGO

Temas relevantes
para os profissionais
de Administração

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
(EAD)
Nas pesquisas anteriores, o nível de
aceitação dos cursos de EaD não era
bom, tendo, inclusive, aumentado seu
índice de rejeição de 2006 para 2011.
No entanto, em 2015, as percepções de
administradores e de coordenadores/
professores quanto à EaD e as opiniões passaram a ser mais positivas.
Os dados apresentados na tabela ao
lado indicam que a aceitação da EaD é
uma questão de tempo, pois começam
a aumentar os percentuais de fatores
positivos e a diminuir os de fatores
negativos. De qualquer forma, permanecem como objetos de crítica dos
administradores e dos coordenadores/
professores a exagerada flexibilidade
e a falta de mecanismos de avaliação
dos cursos oferecidos nessa modalidade de ensino.
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Avaliação dos cursos de EAD
2011

2011

ADMINISTRADOR

COORDENADOR/
PROFESSOR

ADMINISTRADOR

COORDENADOR/
PROFESSOR

MENOS EFICAZ

64

60

59

59

MAIS FLEXÍVEL

72

71

75

78

MENOR NÍVEL DE EXIGÊNCIA

57

61

54

63

PROPICIA MAIS
OPORTUNIDADES SOCIAIS

41

50

47

53

NECESSITA DE MELHORES
MECANISMOS DE AVALIAÇÃO

69

78

66

77

OPÇÃO

2015

2015

*Dados ponderados (ver metodologia).

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
Este tema foi colocado em discussão durante as reuniões de grupo, de modo
que os participantes da pesquisa opinaram sobre sua efetividade. Quando
se pergunta se conheciam ou não o Programa de Certificação Profissional
em Administração do Sistema CFA/CRAs, os entrevistados dos públicos-alvo
se manifestaram de forma diferente como podemos ver na tabela a seguir.

Conhecimento do Programa de Certificação Profissional
COORDEEMPRESÁRIO/
NADOR/
PROFESSOR EMPREGADOR

ADMINISTRADOR

TECNÓLOGO

SIM

25,87

35,68

48,52

30,12

NÃO

74,13

64,32

51,48

69,88

OPÇÃO

2015

Na Pesquisa Nacional Perfil, Formação,
Atuação e Oportunidades de Trabalho
do Administrador (2015), alguns temas
já tratados em trabalhos anteriores
foram mantidos, em virtude de suas
relevâncias. Além deles, outras questões que surgiram nos últimos cinco
anos também motivaram discussões
na fase exploratória da pesquisa e
foram integradas aos questionários
aplicados na fase quantitativa.

*Dados ponderados (ver metodologia).
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Opinião sobre a Certificação Profissional

64,10

46,69

57,53

VALORIZA O DIPLOMA DO
PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

35,86

32,37

32,59

31,76

36,32

31,55

24,73

CON
FI

ELEVA A EMPREGABILIDADE
DO PROFISSIONAL EM
ADMINISTRAÇÃO CERTIFICADO

31,92

30,55

30,99

26,32

SUMÁ

EX

O

HÁ UM DESCONHECIMENTO
GENERALIZADO NO MERCADO
DE TRABALHO

VERSÃO
NA
DI
L
TA
GI

33,58

RI

VALORIZA O CURRÍCULO
PROFISSIONAL

RA

ISA

54,42

QU

COMPROVA A CAPACITAÇÃO DO
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO
E DO TECNÓLOGO EM
ÁREAS ESPECÍFICAS

2015

TECNÓLOGO

OPÇÃO

O indicador mais importante, neste caso,
é do empresário/empregador, já que esse
é o maior interessado em ter empregados
qualificados após um processo de certificação. Ele concorda que o certificado comprova a capacitação dos administradores
e tecnólogos em suas áreas de atuação.

ES

COORDEEMPRESÁRIO/
NADOR/
PROFESSOR EMPREGADOR

ADMINISTRADOR

27,82

20,38

42,64

ECU

A
TIVO D

P

32,77

RESPONSÁVEL		
TÉCNICO (RT)

AMEAÇAS À PROFISSÃO
DO ADMINISTRADOR

em destaque, de modo que este vem
ganhando espaço e importância, também, nos órgãos estatais.

Mais uma vez, o tema sobre a importância e existência do responsável técnico (RT) nas áreas da Administração
foi incluído na pesquisa.

Como em qualquer profissão, os administradores e tecnólogos labutam nas
mais diferentes condições de trabalho
que podem influenciar no seu desempenho. Desde 2003, foram relatadas
várias situações que exigiram análise mais acurada e ações dos órgãos
que compõem o Sistema CFA/CRAs.
Entre outros, casos de administradores
submetidos à realização de atividades não compatíveis com o seu nível
profissional, e outros que citavam o
recebimento de salários com valores
abaixo dos de outras categorias.

No entanto, duas considerações importantes contrapõem-se a essas ameaças:

A maioria dos representantes das organizações diz que não os tem (51%); já
dos tecnólogos que participaram da
pesquisa, 5% informaram que são RT.
Sobre a participação do RT no processo decisório da empresa, 94% dos
empresários/empregadores confirmam
a atuação do RT na tomada de decisões.

VOLUNTARIADO
A maioria das empresas disse que não
tem e não incentiva o voluntariado
entre seus empregados, embora o
apoie. Foram feitas referências a um
ou outro incentivo em campanhas e
organizações sociais.
No entanto, 13% dos tecnólogos informaram que exercem voluntariado.

RBA ED. 118

Em 2015, foram feitas discretas menções dessas ocorrências, na fase qualitativa, o que permite concluir que
houve um ajustamento natural do
mercado. Além disso, o trabalho de
fiscalização do exercício da profissão
deve ter colaborado para reduzir tais
ocorrências. A figura do gestor público,
no serviço público federal, permanece

•

A constatação clara, explicitada
nas duas últimas pesquisas, de
que os empresários/empregadores preferem contratar profissionais de Administração para
suas empresas, em detrimento
de outros de categorias diferentes;

•

O atual cenário social, político e
econômico em que vive o país, que
sinaliza problemas éticos e gestão
ineficiente de pessoas despreparadas e mal intencionadas.

No primeiro caso, trata-se de fato
consumado. No segundo, trata-se da
ampliação de oportunidades aos que se
prepararam e estão aptos a colaborar
na gestão em todos os níveis do setor
público e na busca por melhores resultados nas empresas privadas.
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CONEXÃO

Dicas de livros
Elizângela Isaque

As especificidades da Administração de outros países podem trazer
informações úteis e até surpreendentes, tanto para a prática profissional
do administrador quanto para os estudantes da área. E esse conhecimento
é abordado no livro “Administração sem Fronteiras: volume 1”, fruto de
um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Teoria
Geral da Administração, do CRA-BA. Alemanha, China, Cuba, Índia, Japão
e México são os modelos administrativos avaliados nesta primeira edição.

Durante o julgamento de um jovem acusado de matar o próprio pai, um
júri composto por 12 pessoas enfrenta o dilema de condená-lo, conforme
o veredito da maioria, ou atender aos apelos do único integrante que tenta
convencer os demais a investigar melhor para lhe fazer justiça. Esse é o
enredo de um clássico hollywoodiano de 1957 que, ao ser objeto de um
estudo desenvolvido pelo presidente do CFA, Wagner Siqueira, originou o
livro “12 homens e uma sentença – A gestão das organizações através das
artes”. A partir dos diferentes perfis identificados na trama, estudantes de
Administração e especialistas de várias áreas do conhecimento discutem
os aspectos do comportamento humano em associações produtivas no
ambiente de trabalho, especialmente nas empresas.

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DE
EMPRESAS
PEQUENAS E
MÉDIAS

3.
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2.

12 HOMENS
E UMA
SENTENÇA

ADMINISTRAÇÃO
SEM FRONTEIRAS

1.

Os custos de uma assessoria técnica especializada para acompanhar
o processo de reestruturação de empresas de pequeno e médio porte
são muito altos. E, embora não seja possível substituir os profissionais
que atuam na recuperação judicial, o livro “Recuperação judicial de
empresas pequenas e médias – Guia prático do devedor e do credor”,
reúne a experiência de alguns atores desse cenário que ensinam os
passos necessários para que os empresários evitem recorrer à Lei de
Recuperação e Falências quando for tarde demais para salvar a empresa.

JUN/JUL
MAI/JUN
2017
2017
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SURGIU ASSIM

Nescafé:
sinônimo de
café solúvel
Aline Santos
O Nescafé é o produto mais
famoso e comercializado pela
Nestlé. Seu sucesso foi e continua
sendo tamanho que a marca
virou sinônimo de café solúvel.
Ou seja, não é de espantar ver um
consumidor em busca de Nescafé,
quando na realidade quer comprar
qualquer outra marca do mesmo
artigo alimentício.
Quente, gelado, puro ou com
leite, doce ou amargo, o café está
no topo da lista das bebidas mais
consumidas no mundo. Graças a
esse fato e a um pedido do Brasil, a
Nestlé desenvolveu o primeiro café
solúvel da história. Desde então, o
Nescafé vem conquistando adeptos
ao redor do globo, pelo seu sabor e
fácil preparação.
A história começou no início da
década de 1930, devido a uma
superprodução de café, causadora
da derrocada do preço do produto
no mercado internacional. Na
época, o Brasil era o maior produtor
do grão, chegando a perder 65
milhões de sacas, entre 1931 e 1938.
O Governo brasileiro, então, pediu
à Nestlé que desenvolvesse um
método para conservar o produto
perecível. Eis que surge o Nescafé.
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A Nestlé decidiu bancar todo o
experimento, encabeçado pelos
químicos alimentares Max
Morgenthaler e Vernon Chapman.
A bebida produzida somava o
hidrato de carbono ao café, o
que mantinha o gosto e o aroma
naturais do produto. Em 1939, era
lançado o Nescafé – uma junção do
nome da empresa “Nestlé” com a
palavra “café”.
Inicialmente comercializado em
latas marrons com o nome escrito
em amarelo, o Nescafé conquistou
a Europa e os Estados Unidos.
Curiosamente, só chegou ao Brasil
15 anos depois de ser criado, em
1953, graças à resistência dos
próprios produtores de café do país.
Estava mundialmente conhecido o
primeiro café solúvel de que se tem
notícia no mercado global.
Com o sucesso, a Nestlé começou a
investir na inovação dos produtos
para aumentar o número de vendas
mundiais. Usando a tecnologia, a
empresa aperfeiçoou a bebida e o
Nescafé ganhou novos sabores e
novos frascos. Hoje, o café solúvel
também é vendido em cápsulas
para máquinas de café expresso.

SAIBA MAIS
Para conseguir driblar as grandes
concorrências, a Nestlé se utiliza a força
que a marca Nescafé tem no mercado para
inserir novas linhas do produto, a exemplo
da máquina de café expresso Dolce Gusto.

CURIOSIDADES
A comercialização da bebida nos Estados
Unidos aqueceu-se com a entrada do país
na Segunda Guerra Mundial, após o ataque
a Pearl Harbor. Por ser uma bebida de fácil
preparação, o Nescafé passou a fazer parte
da dieta cotidiana dos soldados americanos.
Só o exército americano consumiu cerca de
um milhão de caixas do produto durante
a guerra.
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Carreira, conhecimento, capacitação,
tudo que contribui para a sua formação
você encontra em um único Canal,

.

É informação, é conhecimento, é seu, é CFATV

inscreva-se:

