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O papel que é nosso

N

ós, Administradores, conhecemos,
através de anos de preparação
dedicada, o trabalho que cabe à
nossa profissão. Aliás, a Administração,
como bem sabemos, é mais que uma
profissão, é uma ciência. Se analisada do
ponto de vista profissional, no entanto, se
encaixa em todas as áreas. Do ponto de
vista pessoal, pode estar em todas as ações
cotidianas. Talvez por isso algumas
pessoas confundam os papéis e acreditem
que determinadas atividades que nos cabem possam ser
exercidas por quem não é devidamente capacitado. Administrador
é o bacharel em Administração com registro junto ao Conselho
Regional de Administração.
Também há casos de má fé, é verdade. Seja qual for a situação,
o CRA-RS atua para coibir. Uma importante ação tomada
recentemente em favor da área foi resolução 419/12, instituída em
março deste ano pelo Conselho Federal de Administração (CFA),
que trata sobre a obrigatoriedade da inclusão do número do
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registro profissional junto à assinatura do Administrador e do
profissional de determinadas áreas da Administração em documentos. A fiscalização cabe aos Conselhos Regionais e o CRA-RS já
está atuando em todo o Estado, como mostra a matéria de capa
desta edição da Revista Master.
O CRA-RS é uma entidade unida que defende o papel do
Administrador regularizado, compromisso que valoriza aqueles que
realmente são profissionais, se prepararam para isso, e respeitam a
sociedade. Juntos, nós Administradores, temos que cada vez mais
ressaltar o nosso papel frente à sociedade e valorizar nossa
atuação. Vamos aproveitar mais um mês de setembro – quando se
comemora o Dia do Administrador (09/09) – para qualificar nossa
profissão. Aproveito esse espaço também para parabenizar os
colegas pelos 47 anos da Administração, assim como, para
reafirmar o compromisso do CRA-RS de defesa da profissão e,
consequentemente, de toda a sociedade.
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DE OLHO NA LITERATURA
A Revista Master buscou indicações de literatura
relacionada aos temas “Administração na área da saúde”,
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“Dinheiro – os segredos de quem tem”, de Gustavo Cerbasi
“Casais inteligentes enriquecem juntos”, de Gustavo Cerbasi
“Investimentos”, de Mauro Halfeld
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“Administração Rural – Teoria e Prática”, de Roni
Antonio Garcia da Silva
“Agricultura integrada: inserindo pequenos produtores
de maneira sustentável em modernas cadeias
produtivas”, org. Marcos Fava Neves e Luciano Thomé
“Se Disney administrasse seu hospital – 9 ½ coisas que
você mudaria”, de Fred Lee
“Vendas na Saúde – Como formar equipes de vendas de
alto desempenho”, do Adm. Ornélio Dias de Moraes
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ATUALIDADE

Mais dívidas, menos produtividade
Endividamento do brasileiro traz consequência ao dia-a-dia das empresas

Stock.xchng – Felix Atsoram

O
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gado pode pedir adiantamentos. Mas algumas têm programas,
como Carris, CEEE, PUCRS, Volvo do Brasil, Santander”, diz.
Não há pesquisas taxativas que mostrem que quem ganha
menos é mais endividado e a falta de poupança existe em
praticamente todas as classes. “Para poupar, não importa o
valor da renda. O caso é que guardar dinheiro traz uma
sensação de vazio, pois retira o valor de circulação, coloca para
frente, não há ganho imediato”, afirma o especialista.
O Administrador Flávio Abreu, que atua na área de
finanças, acredita que o impulso nas compras seja mesmo o
grande vilão. “As pessoas adquirem um carro na emoção, até
porque há prestações de R$ 270,00. Tem a questão do status,
vemos gente de baixa renda com celulares modernos. O crédito
está fácil, mas deveria ser dado apenas a quem pode pagar”,
afirma.
Ele diz que as avaliações de desempenho evidenciam que
quando a pessoa vai trabalhar não consegue desvincular o
pai/mãe de família e quando os problemas surgem algumas
organizações optam pela demissão. “O empregador quer
melhorar a produtividade e quer o empregado focado, mas esta
rotatividade não garante isso, pois o novo funcionário pode ser
endividado também. Não se pergunta isso na entrevista de
emprego”, afirma Abreu.

Projeto do Superendividamento
Centro Judicial de Conciliação do Tribunal de Justiça
Avenida Borges de Medeiros, 1.945, 8º andar, sala 802
(Prédio do IPE)
Das 9h às 18h
Informações: (51) 3210-6000
O projeto é permanente. Além das consultas, promove
conversa sobre consumo, crédito e endividamento com a
participação de especialistas. As datas são divulgadas
no site do TJ-RS (www.tjrs.jus.br). O trabalho de
conciliação também está disponível em todas
as comarcas do interior do Estado.

Christian Ferrari - http://christian-ferrari.blogspot.com

tão falado endividamento dos brasileiros é um problema
que extrapola o mundo privado. Funcionários dificilmente esquecem as contas quando passam o portão das
empresas. Contas a pagar tiram o sono, o que já afeta a saúde.
Além disso, a produtividade pode cair, pois o trabalhador reduz
a atenção para outros assuntos que não sejam a situação
financeira, alerta o especialista em orçamento doméstico e
finanças pessoais Alfredo Meneghetti Neto. Isso pode levar a
falhas, retrabalho, acidentes. Também há quem force uma
demissão para sacar o FGTS, o que, no mínimo, altera a rotina
da empresa.
Para Meneghetti, as organizações podem atuar em duas
frentes na educação financeira: com treinamentos, para
prevenção, e orientando ou encaminhando a serviços que
tratam do tema (veja box). Ele acredita que o descuido em
relação à taxa de juros e à falta de poupança são fatores que
levam ao endividamento. “A compra é uma escolha livre, mas
penso que por inocência as pessoas comprem sem pensar no
peso final dos
juros. O cidadão
tem autonomia,
mas fica fragilizado pela falta de
educação financeira”, diz.
Meneghetti afirma que os funcionários acreditam muito
nas empresas e a
educação financeira é
uma oportunidade de
estreitar relações.
“Muitas vezes
a empresa se
afasta porque
é a provedora
do recurso
mau gasto,
porque (dinheiro) é uma
área sensível,
tem outras
demandas
também. Além
disso, o empre-
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ELEIÇÕES

CHAPA 1 – Inovar +
Fazer mais e diferente, para fazer melhor!
Prezados colegas Administradores!
Atuamos em grandes organizações ou pequenas empresas de diversas áreas. Nosso ambiente traz uma certeza, a necessidade de
Administração, de gestão competente e arrojada. Em um mundo em constante transformação, as ações devem acompanhar esse ritmo. Nosso compromisso é de trabalhar com profissionalismo, dedicação, ética, transparência e criatividade, fazendo mais pela
profissão. Seja mais um nesta caminhada, faça parte do CRA-RS!
CONSELHEIROS TITULARES

Adm. Cesar Sarmento
Administrador (São Judas Tadeu), experiência na área
pública em auditorias, direção, finanças e comercial.
Membro do Conselho Gestor da Câmara de Mediação e
Arbitragem do CRA-RS, da AMARGS, da Câmara da
Federasul e do Comitê de Investimentos do PREVIMPA Porto Alegre.

Adm. Cassiano Lahm
Administrador e pós-graduado em Estratégias de Serviços l
(UCS). Coordenador comercial das regiões norte e nordeste do país das empresas Suspensys e Jost Sistemas
automotivos (Grupo Randon). Sócio Diretor da empresa
Impacto Positivo. Coordenador de Relações Universitárias
da Faculdade da Serra (FSG) e Delegado Regional do
CRA-RS.

Adm. Daniel Passuello
Administrador de Empresas, Especialista em Gestão da
Qualidade para o Meio Ambiente (PUCRS). Sócio da
DASP– Consultoria em Administração, Educação Ambiental e Logística Reversa. Consultor da AGQ e do PGQP.
Presidente da Câmara de Responsabilidade Social e
Sustentabilidade do CRA-RS. Diretor da Pequena Casa da
Criança.

Adm. Vinícius Seibel Hummes
Administrador (IPA), especialista em Finanças (Unisinos) e
Mestrando em Administração (PUCRS). Sócio Diretor
Administrativo e Financeiro no Grupo Polar Participações.
Secretário da Câmara de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do CRA-RS e Diretor Tesoureiro da Associação dos Administradores do RGS.

CONSELHEIROS SUPLENTES

Adm. Lourdes Ritt
Administradora (PUCRS) e Mestre em Ciências Empresariais (Fernando Pessoa de Portugal). Consultora de
Gestão do Conhecimento Organizacional e Membro das
Câmaras de Mediação e Arbitragem e de Responsabilidade
Social e Sustentabilidade – CRA-RS. Consultora Organizacional no Sul e Nordeste do Brasil e na Prefeitura de
Maputo na África.

Adm. Marco Kihs
Administrador (FAPA) e especialista em Administração e
Formação de RH (ULBRA). Professor (Ulbra e São Judas
Tadeu), e no Curso de Extensão – Administração Municipal
Eficaz com Responsabilidade Fiscal (UFRGS), Assessor de
Planejamento do TJ/RS e Vice-Presidente da Câmara de
Responsabilidade Social e Sustentabilidade (CRA-RS).

Adm. Renato de Oliveira
Administrador e Mestre em Desenvolvimento Social
(UCPel), Consultor nas áreas industrial, comércio e serviços. Fundador da Associação dos Administradores de
Pelotas. Coordenador do curso de Administração e Diretor
da Escola de Ciências Econômicas e Empresariais
(UCPel). Professor de Administração e Representante do
CRA-RS.

Adm. Cezar Oliveira
Administrador de Empresas e Pública (UFRGS), MBA em
Gestão Estratégica Empresarial e Marketing
(UNIASSELVI), Delegado do Sindicato dos Bancários de
Porto Alegre e Funcionário da Direção Geral do Banrisul.
Foi Diretor do Sindicato dos Administradores RS por três
mandatos e integrou a Coordenação da Proposta Orçamentária do Badesul.

CONSELHEIRO SUPLENTE - VAGA ESPECIAL.

Adm. Cristina Bolzan
Administradora (UFSM), Mestre em Engenharia de Produção na área de Qualidade e Produtividade (UFSM). Servidora Pública
Federal da Universidade Federal de Santa Maria desde 1993 com atuação na Coordenadoria de Planejamento Informacional da
Pró-Reitoria de Planejamento.

PROPOSTA
AMPLIAR AÇÕES REGIONAIS – através de ações regionais com associações comerciais e industriais, poderes constituídos,
associações de Administradores e órgãos de classes.
CRIAR NOVAS CÂMARAS SETORIAS – CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO
EMPRESARIAL – Ampliar o debate da ética na Administração e melhores práticas de gestão.
MAIOR POSICIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO NOS TEMAS DE RELEVÂNCIA PARA A
SOCIEDADE: Inserir o Administrador na discussão de temas de importância para a sociedade.
QUALIFICAR + O RELACIONAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO – Disponibilizar espaços em
mídias institucionais para a divulgação de melhores práticas e ampliar o feedback com os profissionais que buscam o CRA-RS.
ELABORAR O PROJETO DO MULTICENTRO – ampliar o espaço para os Administradores.
REESTRUTURAR AS DELEGACIAS REGIONAIS NO ESTADO – criar grupos de apoio aos Delegados, proporcionando e divulgando as ações do CRA-RS.
REALIZAR O PRÓXIMO FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – FIA – NO RIO GRANDE DO SUL – ação que oportunizará aos Administradores o compartilhamento de ideias com profissionais de outros Estados e Nações.
IMPLANTAR O MAPA DO ADMINISTRADOR GAÚCHO – Ferramenta de geoprocessamento que disponibiliza on-line a distribuição
geográfica dos profissionais do estado.
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL – Atuar ativamente através de programas de valorização dos profissionais de Administração nos
diversos segmentos de mercado.
A Chapa 1 colabora com o meio ambiente e não fará remessa de folders de campanha aos associados.
Saiba mais: http://inovarmaischapa1.blogspot.com.br/

Eleições do Sistema CFA/CRAs
acontecem no dia 25 de outubro

N

o dia 25 de outubro, os Administradores
registrados e em dia com o Conselho
Regional de Administração do RS (CRARS), cujo cadastro esteja atualizado, poderão

participar das eleições 2012 do Sistema CFA/CRAs. Os
Administradores receberão, via correio, da Comissão
Permanente Eleitoral/CRA-RS, as senhas individuais
para a votação pela internet, assim como, serão
divulgados os detalhes do processo eleitoral.
A votação acontecerá da meia-noite até as 20 horas
do dia 25 de outubro e renovará 1/3 dos Conselheiros
Regionais do CRA-RS. O primeiro pleito totalmente online
foi realizado pelo Sistema CFA/CRAs em 2008. A
tecnologia, que realiza a votação totalmente em
segurança e via internet, possibilita a divulgação do
resultado em poucas horas após o término da votação. O
prazo para inscrições de chapas encerrou-se as 18h do
dia 1º de agosto.

MÊS DO ADMINISTRADOR

Administração Profissional
é o “X” da questão
Campanha do CFA destaca o papel do Administrador
no desenvolvimento das empresas e do Brasil

P

ara comemorar o Dia do Administrador, em 9 de setembro,
instituído pela Lei 4765, de
1965, o Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS) realiza
uma agenda intensa. A programação,
que integra a campanha de valorização
profissional “Administração Profissional é o “X” da questão”, promovida
pelo Conselho Federal de Administração (CFA), tem início no dia 1º
de setembro, com a entrega do Prêmio
Mérito em Administração 2012. Nos
dias 14 e 15, a autarquia promove o V
EPROCAD (Encontro de
Professores e Coordenadores dos Cursos de
Administração) e IV
Encontro da ANGRAD
(Associação Nacional
dos Cursos de Graduação em Administração). O 7º Seminário
de Administração em
Saúde encerra a agenda
do Mês do Administrador,
no dia 28.
As ações de valorização ocorrem em função
dos 47 anos da profissão
do Administrador. A campanha 2012 do CFA tem
como objetivo dar continuidade ao Movimento
Brasil Profissional, que
visa lutar pela profissionalização na gestão
pública, uma vez que a
precarização desses
serviços passa pela falta
de profissionalização dos
MASTER - CRA-RS

cargos, principalmente na área da
gestão. Conforme afirma a presidente
do CRA-RS, Adm. Cláudia de Salles
Stadtlober, a campanha tem como
principal objetivo destacar que a
presença do Administrador frente aos
processos representa a solução dos
mesmos. “O Administrador tem papel
imprescindível no desenvolvimento
das empresas e do Brasil”, afirma
Cláudia. Mais informações sobre o
movimento pela profissionalização no
país podem ser obtidas no site
www.brasilprofissional.adm.br.
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ESPECIAL – PRÊMIO MÉRITO EM ADMINISTRAÇÃO

CRA-RS homenageia Administradores em mais
uma edição do Prêmio Mérito em Administração

NN

o dia 1º de setembro, o Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS)
realiza, em Porto Alegre, a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito em Administração
– Edição 2012. A homenagem é uma distinção entregue pela autarquia anualmente a
Administradores registrados e que se destacam nas áreas Pública, Privada e de Ensino. A
distinção foi criada há 25 anos com o objetivo de incentivar, destacar e premiar os
Administradores que tenham contribuído para o desenvolvimento da Administração no Rio
Grande do Sul.
Em 2012, os agraciados, escolhidos por indicação dos próprios Administradores, são:
o Adm. Jorge Luis Nicolas Audy, Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da PUCRS, no
Setor Ensino; o Adm. Marivaldo Antônio Tumelero, diretor-presidente do Grupo Tumelero,
na categoria Privada; e o Adm. Eduardo Loureiro, prefeito de Santo Ângelo, no Setor
Público. A premiação integra as atividades do mês em que se comemora o Dia do
Administrador – 9 de setembro. Confira, a seguir, a entrevista concedida pelos agraciados à
Revista Master.

Adm. Eduardo Loureiro
Prêmio Mérito em Administração 2012 – Setor Público

Revista Master – Na sua opinião, o que
representa para os profissionais gaúchos o Prêmio Mérito em Administração
promovido pelo CRA-RS?
Adm. Eduardo Loureiro – É uma iniciativa
importante do CRA-RS por reconhecer as
boas práticas e os resultados alcançados a
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partir do trabalho desenvolvido pelos profissionais da área. O Prêmio Mérito em
Administração valoriza não apenas os
agraciados, mas toda a categoria, pois
todos se sentem estimulados a fazer o
melhor, contribuindo assim para o desenvolvimento das suas organizações.
Revista Master – Para o senhor, em
particular, o que significa ter sido
agraciado?
Adm. Eduardo Loureiro – Só o fato de ter
sido indicado na região por várias entidades já representa um grande reconhecimento. Ter sido agraciado, então, foi motivo
de imensa alegria e satisfação que premia
um trabalho de equipe, já que isso aconteceu a partir do que estamos desenvolvendo à frente da Administração Municipal de Santo Ângelo. Ao criarmos o cargo
de Administrador para cada uma das
secretarias municipais, a ideia foi promover
a profissionalização da gestão, buscando
uma qualidade maior na prestação dos
serviços, uma exigência da sociedade.

Foto: Fernando Gomes

Revista Master – Qual é a importância do
Administrador no setor público?
Adm. Eduardo Loureiro – O Administrador cumpre um papel fundamental em
qualquer organização, seja de natureza
pública ou privada. Ocorre que o setor
público vem passando por uma grande
transformação, em decorrência de uma
postura da sociedade que espera e cobra
resultados mais satisfatórios no atendimento as suas demandas, o que depende de
uma gestão mais eficiente e qualificada dos
recursos, a partir do uso de técnicas e
ferramentas apropriadas. É aí que entra o
Administrador, como profissional preparado para contribuir com a melhoria na
gestão.

Adm. Eduardo Loureiro
Prefeito de Santo Ângelo
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Revista Master – Qual importância do
Administrador no setor privado?
Adm. Marivaldo Tumelero – A importância
do Administrador no setor privado tem se
notabilizado cada vez mais em razão das
competências inerentes à profissão: o
planejamento, a organização, a direção e o
controle. Além disso, o setor privado e o
mercado em geral demandam profissionais
que definam corretamente a missão dos
negócios, que tenham um caráter e uma
visão empreendedora, focada no mercado,
com uma postura competitiva e orientada a
uma ideia moderna e participativa, podendo,
ainda competir com empresas privadas na
prestação de serviços.
Revista Master – Na sua opinião, o que
representa para profissionais gaúchos o
Prêmio Mérito em Administração promovido pela CRA-RS ?

Foto: Divulgação

Adm. Marivaldo Antônio Tumelero
Prêmio Mérito em Administração 2012 – Setor Privado
Adm. Marivaldo Tumelero – Tal prêmio
representa o reconhecimento e a valorização da profissão, bem como um
incentivo para os demais profissionais Administradores na busca da excelência na
gestão dos negócios.
Revista Master – Para o senhor, em
particular, o que significa ter sido
agraciado?
Adm. Marivaldo Tumelero – Significa uma
honra e uma grande homenagem, após
mais de quarenta anos de carreira dedicada
ao comércio, sempre pautada nos
compromissos morais, legais e sociais.
Agradeço também a todos os Administradores que, de uma forma direta ou
indireta, levaram-me a tal reconhecimento,
bem como os meus colaboradores e a minha
família em especial.

Adm. Marivaldo Antônio Tumelero
Diretor-presidente do Grupo Tumelero

Revista Master – Qual é a importância do
Administrador no setor de ensino?
Adm. Jorge Luis Nicolas Audy – A área de
educação e as universidades, em especial,
têm um compromisso imenso com o futuro
da Sociedade do Conhecimento que
estamos vivendo. Cada vez mais se espera
da área de educação um maior protagonismo no processo de desenvolvimento das
nossas comunidades. Isso aumenta o
comprometimento de todos que atuam na
gestão da educação, em todas suas
dimensões, no ensino, na pesquisa e na
extensão. Como gestores da área educacional, temos uma grande responsabilidade
perante as pessoas. Além do compromisso
de formarmos cidadãos conscientes dos
seus papeis sociais, é fundamental capacitálos para exercerem uma função relevante
em termos profissionais, considerando
sempre aspectos técnicos e éticos para
estarem preparados para o momento
econômico e social com os quais nos
deparamos. Dessa forma, o Administrador
da área de Educação deve estar capacitado
para enfrentar esses desafios de formação,
utilizando as mais modernas técnicas e
habilidades para desenvolver nos futuros
profissionais as competências e atitudes
MASTER - CRA-RS

Foto: Bruno Alencastro

Adm. Jorge Luis Nicolas Audy
Prêmio Mérito em Administração 2012 – Setor Ensino
esperadas, onde a inovação e a complexidade crescente (dos problemas e das
soluções) são algumas das características
fundamentais da nova sociedade em que
vivemos.
Revista Master – Na sua opinião, o que
representa para os profissionais gaúchos o Prêmio Mérito em Administração
promovido pelo CRA-RS?
Adm. Jorge Luis Nicolas Audy – Representa um reconhecimento para a área em
que atuamos, pois a área de Educação
estabelece as bases que determinarão (ou
não) o desenvolvimento da sociedade nos
dias de hoje e as gerações futuras. Esse
prêmio prestigia não somente os profissionais, mas o próprio setor de ensino e as
instituições em que atuamos. A PUCRS tem
desenvolvido um esforço enorme para
atender as expectativas da nossa sociedade, formando cidadãos e profissionais
íntegros e com as competências, habilidades e atitudes que poderão transformar
nossa sociedade no futuro.
Revista Master – Para o senhor, em particular, o que significa ter sido agraciado?
Adm. Jorge Luis Nicolas Audy – Sinto-me

Adm. Jorge Luis Nicolas Audy
Pró-Reitor de Pós-Graduação
e Pesquisa da PUCRS

muito feliz pelo reconhecimento dos meus
colegas gestores e pelo entendimento de
que o trabalho desenvolvido pela PUCRS
merece essa honraria concedida pelo CRARS, pois quem mais poderia avaliar com
conhecimento de causa os profissionais que
atuam na área de gestão, que não o próprio
Conselho Regional de Administração?
Então me sinto, além de honrado com a
distinção recebida, desafiado a continuar o
trabalho que tenho desenvolvido nos últimos
28 anos na PUCRS.
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De graça, não!
Estágios voluntários, em geral, não atraem estudantes de Administração

B

oas ofertas remuneradas e necessidade de renda fazem
com que estágios voluntários não sejam opções no
caderninho dos estudantes de Administração. Fazer uma
atividade sem contrapartida financeira, pelo aprendizado, não é
mais tão comum em vários cursos no Ensino Superior. Na área da
saúde, acontece bastante. Até porque o profissional não pode
passar a responsabilidade sobre um paciente a alguém não
formado. Mas na Administração, e suas várias ramificações, não é
difícil encontrar vagas com bolsa.
O Adm. Sidinei de Oliveira estudou em seu doutorado os
estágios no Brasil e na França. Ele conta que não foi fácil encontrar
estudantes brasileiros voluntários. “Quem faz é quem não teve
experiência profissional, busca conhecer o mundo do trabalho e,
acima de tudo, pode. Muitos alunos vão para a Administração não
porque seja o curso da vida deles, mas porque é o que permite
trabalhar, na área ou não, para pagar a faculdade”, explica.
Segundo Oliveira, em Administração, o estágio obrigatório não
é o mais significativo, ao contrário da área da saúde. E as empresas
de grande nome, que agregam ao currículo e ao conhecimento,
oferecem boas bolsas, ao contrário da Comunicação. Assim,
quanto mais o aluno avança no curso, mais a bolsa pesa na escolha
de estágios. “Há inserção não paga em empresas juniores e ONGs,
o que geralmente ocorre quando o aluno já tem vínculo anterior com
a causa”, destaca o Administrador.
Outro ponto que pesa é a questão social, da independência da
família, mesmo que seja no que diz respeito ao custeio de lazer e
bens de consumo no caso de estudantes que têm apoio financeiro.
A acadêmica Nicole Baldissera, 21 anos, que está no 8º semestre
na PUCRS, fez quatro estágios, três na área financeira e um na
área de Recursos Humanos. Nenhum deles foi voluntário. Ela diz
que nunca viu oferta de estágio sem bolsa, mas nem pensou no
assunto.
“Não faria, pois acredito que o nível de aprendizado seja o
mesmo que o remunerado. Hoje, as oportunidades são grandes e
boas para quem está estudando Administração. É fácil encontrar
vagas com o nosso perfil e em empresas com grande possibilidade
de crescimento. Fora que essas empresas que pagam bolsa-

auxílio também esperam
mais de ti, te desafiam
mais, então, nesse sentido,
amadurece-se mais
profissionalmente”,
avalia.
Ela conta que a bolsa,
mas também as atividades, passaram a pesar
mais conforme avançava no curso. “Inicialmente, me
satisfazia uma bolsa baixa e uma vaga de secretariado ou pra
fazer xerox, enfim... mas depois fui ficando mais exigente comigo
mesma e com as vagas”, afirma.
Tiago Bassani Dalmagro, 22 anos, estudante do 7º semestre
da PUCRS, e que está se transferindo para a Administração da
PUC Campinas, teve experiências voluntárias no início do curso na
AIESEC, na área de Recursos Humanos, e na AACD na área de
fonoaudiologia/psicologia dando suporte a profissionais do setor.
Ele diz que aceitou as atividades em razão da grande responsabilidade que os locais ofereceram, o que é difícil para alguém que está
em início de graduação, período em que os estágios remunerados
envolvem mais atividades operacionais. “Ampliei meu networking,
fiz amigos dos quais me comunico até hoje, além de ver o mundo
de trabalho de outra forma, mais engajado com as questões
humanas”, diz.
Atualmente, Tiago está em uma empresa, que inclusive
motivou a mudança para São Paulo, e vê poucas possibilidades de
uma experiência sem bolsa. “Sinto muita vontade de me engajar
em algum estágio voluntário novamente, mas por falta de tempo,
fico impossibilitado, infelizmente”, diz. Para Tiago, o valor muda
mesmo com o passar dos semestres.
“Em determinada altura da faculdade, você espera sim
receber uma remuneração satisfatória e algum reconhecimento
importante, pois a qualificação proveniente do investimento dado à
faculdade, aos cursos de idiomas e de informática exigem um
retorno financeiro positivo. No entanto acredito que uma excelente
bolsa aliada a algo que não dê prazer é um mal caminho para quem
espera aprender e adquirir boas experiências”, avalia.

POR DENTRO DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO

FACCAT forma Administradores com visão empreendedora e de sustentabilidade
O curso de Administração das Faculdades Integradas de Taquara
- FACCAT tem, como meta definida em seu Projeto Pedagógico,
formar profissionais de nível superior com visão empreendedora e de
sustentabilidade, calcada em princípios éticos, capazes de aplicar
suas múltiplas habilidades no campo de trabalho de forma crítica e
comprometida na construção da cidadania plena com as questões
sociais. O curso funciona em regime acadêmico seriado semestral,
no turno noturno. Possui, adicionalmente, ações de empregabilidade
por meio do Banco de Talentos (agente de integração), que auxilia os
alunos na sua colocação no mercado de trabalho.
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Fortemente influenciado pela demanda regional, possui parceria
com o SESCOOP, SEBRAE, PEIX, entre outros, o que demonstra seu
caráter essencialmente contributivo com as empresas/cooperativas
da região. Com um projeto de caráter inovador, que preconiza
flexibilidade ao aluno durante sua graduação, com linhas específicas
de formação, o curso de Administração da FACCAT apresenta
conteúdos curriculares adequadamente definidos e coerentes com os
objetivos do curso. Atende as regiões do Vale do Paranhana, Vale dos
Sinos, Região das Hortênsias e Região Metropolitana de Porto
Alegre.
MASTER - CRA-RS

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Foto Arquivo Pessoal

“Sonho em transformar a Administração Pública
brasileira em um modelo a ser seguido por outros países”
das coisas mais valiosas que aprendi é
que sempre devemos buscar mais
conhecimento, e isso me levou à
Universidade”, salienta. Em entrevista à
Revista Master, Justin fala sobre sua
preparação para o concurso e sobre a
importância do Administrador no setor
público.

O

Administrador Destaque desta
edição da Revista Master é um
jovem de 23 anos, registrado
junto ao Conselho Regional de
Administração do RS (CRA-RS) desde
2010, que conquistou recentemente o
primeiro lugar em um dos concursos
públicos mais concorridos em nível
municipal no Brasil: o de Agente Fiscal da
Receita Municipal. O Adm. Christian
Fouchard Justin superou cerca de 800
candidatos no certame, garantindo a
primeira colocação.
Seu currículo, como ele mesmo
define, possui um “perfil diferente do que
se espera de um Administrador Destaque”. Sem passagens por grandes
empresas e sem diversas conquistas
profissionais, sua experiência se resume
à graduação em Administração e ao
trabalho desenvolvido na área ao lado de
seus pais empresários. O Administrador
conta que, desde pequeno, esteve
envolvido no negócio familiar e aprendeu
na prática, com as dificuldades do dia-adia, o que é ser um Administrador. “Uma
MASTER - CRA-RS

Revista Master – Como foi a sua
preparação para o concurso?
Adm. Christian Fouchard Justin – A
minha preparação foi a mais profissional
possível. Quando eu digo profissional, eu
me refiro ao comprometimento que um
“concurseiro” deve ter para atingir o
grande objetivo, que é a aprovação. O
segredo para ser aprovado é uma
ferramenta muito utilizada por nós
Administradores, o planejamento. Eu
planejei o que eu deveria estudar, como
estudar e o quanto estudar de cada
matéria para a prova, depois foi só
colocar em prática. A prática se resumiu a
leitura de mais de 30 livros, 3.683 horas
de estudo devidamente cronometrado e a
resolução de milhares de questões de
concursos anteriores, algo de extrema
importância para quem quer passar em
um grande concurso público.
Revista Master – Qual a importância
do Administrador no setor público?
Adm. Christian Fouchard Justin – O
Administrador é absolutamente necessário, pois é ele o profissional capacitado
para o bom gerenciamento de recursos
humanos, materiais e financeiros. Todos

sabemos que o Brasil não é perfeito, e
muitos dos problemas que o nosso país
enfrenta é decorrência direta da falta de
Administradores em cargos que
deveriam ser ocupados por nós Administradores, mas não o são. A ocupação
de cargos no alto escalão governamental
por Administradores é a observância pura
do interesse público.
Revista Master – Por que você optou
pela carreira pública?
Adm. Christian Fouchard Justin – Eu
fui atraído por vários motivos, dentre eles:
a estabilidade e a boa remuneração; o
meu perfil profissional, pois sou um
idealista, sonho em transformar a
Administração Pública brasileira em um
modelo a ser seguido por outros países; e
o exemplo que me foi dado pelo meu tio,
Tarcísio de Conto, graduado em Administração e Contabilidade, Agente Fiscal
do Tesouro do Estado e lotado na Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio
Grande do Sul.
Revista Master – O que representa
para você ser o primeiro colocado em
um concurso tão concorrido?
Adm. Christian Fouchard Justin – Representa a coroação de todo o esforço
feito. Mas eu gostaria de salientar que a
colocação não é o que importa, e sim a
aprovação. A aprovação foi a realização
de um sonho e me mostrou que eu estava
certo quando pensei que o meu sonho
seria possível se eu acordasse todos os
dias com a mesma vontade de atingi-lo.

DICAS DE ESTUDO
O Adm. Christian Fouchard Justin, ao final da entrevista à Revista Master, se
colocou à disposição dos colegas Administradores interessados em dicas sobre
concursos e como planejar os estudos visando à aprovação. Os questionamentos
podem ser enviados ao e-mail christian.f.justin@hotmail.com.
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Administradores se reúnem no
Rio de Janeiro em novembro em torno do Pacto Global
XXII Encontro Brasileiro de Administração e o
VIII Congresso Mundial de Administração focam em uma sociedade mais justa e sustentável

C

omo a prática da Administração pode levar a um mundo
mais justo e sustentável? De muitas formas. E elas serão
apresentadas e discutidas em novembro, entre os dias 5 e
7, no Rio de Janeiro (RJ) durante o “XXII ENBRA - Encontro
Brasileiro de Administração e o VIII Congresso Mundial de
Administração”. Promovidos no Vivo Rio e no Museu de Arte
Moderna pelos CRA-RJ, CFA e CRA-RS, os eventos terão
conferências, painéis, debates e apresentações de artigos, cases
de sucesso e uma programação artística baseados no tema
"Pacto Global: a contribuição da Administração para uma
sociedade mais justa e sustentável", escolhido durante o “VII
Congresso Mundial de Administração” em Torino, na Itália, em
outubro de 2011.
Estarão em debate fome e miséria, educação, sustentabilidade, igualdade de gêneros, empregabilidade, combate à corrupção, modelo de gestão e meio ambiente. Cada painel será
composto por pelo menos quatro integrantes que responderão a
alguns questionamentos referentes ao assunto. No Museu de Arte
Moderna, haverá espaço para apresentações de empresas de
sucesso e os artigos científicos selecionados.
O Pacto Global é uma iniciativa da Organização das Nações
Unidas (ONU) com o objetivo de mobilizar a comunidade
empresarial internacional para a adoção de políticas de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade. Trata-se de um
instrumento de livre adesão que promove um diálogo entre
empresas, organizações das Nações Unidas, sindicatos,
organizações não-governamentais e demais parceiros, para o
desenvolvimento de um mercado global mais inclusivo e
sustentável.

Para isso, a comunidade empresarial internacional é
mobilizada a adotar dez princípios relacionados a direitos
humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção, baseados na
Declaração Universal de Direitos Humanos; na Declaração da
Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos
Fundamentais do Trabalho; na Declaração do Rio sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento; e na Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção. Assim como o CRA-RS, já são mais de 5.200
organizações signatárias, articuladas por 150 redes ao redor do
mundo. No final do encontro será proclamada a Carta do Rio, um
documento com o pensamento e os compromissos do sistema
CFA/CRAs, signatários do Pacto Global, para dar efeito aos seus
princípios internamente e, assim, ajudar a influenciar todos os
segmentos da sociedade, especialmente em ambientes organizacionais em que trabalham os profissionais de gestão, de modo a
ajudar a construir um modelo de crescimento eficiente e socialmente responsável.
Presença do CRA-RS – No Rio de Janeiro, o CRA-RS estará
representado pela presidente Adm. Cláudia Stadtlober e demais
participantes. O vice-presidente de Relações Externas do CRA-RS
e membro do comitê gestor do evento Adm. Rogério de Moraes
Bohn diz que, além de atual, o tema é crescente na agenda
mundial. “Durante nossa Missão à Alemanha (Missão Acadêmico
Empresarial de Administração na Alemanha, realizada neste ano),
percebi na Feira de Hannover uma preocupação com a sustentabilidade, como o carro elétrico, geradores eólicos. Estive em outras
edições da Feira e vi que de dois anos para cá isso se intensificou”,
avalia.
O presidente do CRA-RJ Adm. Wagner Siqueira diz que, a
partir do tema principal, a Administração visa contribuir para a
consolidação de um autêntico projeto nacional de recuperação e
integração de valores humanísticos e não-econômicos aceitos e
reconhecidos internacionalmente, através de uma relação
solidária, coesa e integrada, construída com a presença de todos
os participantes do Sistema CFA/CRAs. “Ao longo do encontro
serão propostas soluções destinadas a prover a sociedade de
subsídios contra a deterioração do contrato social e, desse modo,
reverter a desigualdade social. O XXII ENBRA e o VIII Congresso
Mundial de Administração também visam contribuir para a
construção de um modelo de crescimento eficiente e socialmente
responsável”, afirma.

Confira informações e inscrições em www.enbra-rio.com. Os organizadores do evento criaram condições especiais
para grupos acima de dez pessoas, basta entrar em contato pelo e-mail inscricoes@enbra-rio.com. Outras vantagens estão
disponíveis no site: estudantes de Administração ganham até 50 horas de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC),
haverá tradução simultânea (português/espanhol/português) das palestras no Vivo Rio, e os certificados de participação
serão conferidos a todos os inscritos.
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7º Seminário de Administração
na Saúde acontece em setembro

A

Câmara de Saúde (CS) do CRA-RS, pelo sétimo ano
consecutivo, no mês de setembro, realiza o Seminário de
Administração na Saúde (SAS), que neste ano acontece
dia 28 com o tema “O mercado e a qualidade assistencial”. O
evento acontecerá no Hotel Continental (Largo Vespasiano Júlio
Veppo, 77), em Porto Alegre, a partir das 8h30. “Em razão da
nossa missão, que é 'Ser uma forma de ligação entre o mercado
de trabalho e o Administrador, oferecendo informações e
conhecimentos necessários para qualificar a Administração da
Saúde', buscamos sempre assuntos que serão de interesse dos
Administradores, temas atuais que permitam boas reflexões e
revitalizem cada vez mais a importância da Gestão
Profissionalizada na área da saúde”, diz a Adm. Claudia Abreu,
presidente da Câmara de Saúde.
O evento tem como objetivo mostrar modelos de gestão na
área da saúde e oportunizar o desenvolvimento de alternativas
para qualificação e aprimoramento da assistência neste

segmento, além de orientar sobre a gestão de riscos assistenciais, apresentando os sistemas de qualidade como estratégia
para o aumento da segurança do paciente. O evento é voltado a
Administradores, empresários, diretores de hospitais, profissionais da área da saúde, chefias de serviços e funcionários da
área da saúde pública e privada, políticos, professores,
estudantes de Administração e interessados na área.
“A CS pode afirmar que após mais de sete anos de atuação
e respaldada por integrantes com média superior a dez anos
trabalhando na área da saúde, o mercado tem buscado cada
vez mais esse profissional que busca a sustentabilidade das
Instituições de Saúde, que coloca em prática as teorias da
Administração”, ressalta Claudia. Em 2012, a CS propõe os
seguintes assuntos a serem abordados: Modelo Gestão; Novos
modelos de Remuneração dos Hospitais; Gestão de Riscos e
Segurança do Paciente; Painel “Regulação do paciente:
Enfoque Municipal e Estadual e Palestra: “Resiliência:
Competência essencial para alta performance”.
“Esperamos satisfazer as necessidades dos nossos
colegas e contar com a presença maciça para somarmos os
nossos conhecimentos, pois o Seminário só existe há sete anos
porque os Administradores marcam sua presença nesse
momento ímpar para a área da saúde no RS”, afirma a
Administradora. Informações e inscrições até 21 de setembro
pelo site www.crars.org.br/eventos.

Administradores podem participar
de Missão Empresarial do Sindilojas à China

N

o mês de outubro, os Administradores poderão participar
de uma nova missão empresarial internacional. Desta
vez, o destino será a China. A missão, promovida pelo
Sindilojas Porto Alegre, contará com o apoio do Conselho
Regional de Administração do RS (CRA-RS). A programação
inclui no roteiro passagem pelos Emirados Árabes, visitando a
cidade de Dubai, e posteriormente chegando na China através
de Hong Kong. Será visitada a cidade de Guangzhou, onde é
realizada a 112ª Canton Fair, feira considerada a maior do mundo
e que reúne expositores de vestuário, calçados, produtos de
saúde, itens de escritório e alimentação. Finalizando a missão,
será visitada a cidade de Xangai, uma das mais prósperas da
China. A viagem tem duração de 14 dias, com saída agendada
para 26 de outubro.

“O lugar é atípico e cheio de contradições. A China é o
segundo país que mais registra patentes no mundo, mas
também copia e recria muito”, disse Thomaz Machado, CEO da
ChinaInvest, durante o evento de lançamento da missão. Para o
presidente do Sindilojas, Adm. Ronaldo Sielichow, além das
vantagens para aquisição de produtos, a China é uma experiência de vida e um mercado que pode servir como um grande
benchmarking sobre inovação. “O empresário volta com um olhar
diferente sobre o próprio negócio”, disse. Além do CRA-RS, a
missão empresarial do Sindilojas Porto Alegre conta com o apoio
do Sistema Fecomércio-RS e é realizada pela ChinaInvest.
Outras informações podem ser obtidas com o setor comercial do
Sindilojas, pelo telefone (51) 3025-8300 ou através do e-mail
comercial@sindilojaspoa.com.br.
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ESPECIAL

Administradores identificados,
sociedade protegida
Resolução do CFA exige assinatura do registro profissional
em documentos para coibir atuação irregular

AA

Administração, como profissão regularizada que é,
deve ser exercida apenas por pessoas devidamente
capacitadas. Como ciência, exige formação de
qualidade. Para coibir a atuação irregular, proteger o
Administrador, assim como a sociedade, o Conselho Federal
de Administração (CFA) instituiu a Resolução 419/12 em
março deste ano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
assinatura e do número de registro no respectivo Conselho
Regional de Administração (CRA) nos documentos referentes
à ação profissional do Administrador e demais profissionais da
Administração. As pessoas jurídicas registradas nos CRAs
também ficam obrigadas a citar o número do seu registro em
quaisquer documentos que evidenciem a exploração ou
prestação de serviços privativos do Administrador e demais
Profissionais de Administração registrados para terceiros,
inclusive, em anúncios publicados em jornais, revistas e
outros.
Nestes primeiros meses, o Conselho Regional de
Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS), através de sua
área de Fiscalização e Registro, está em fase de divulgação e
orientação. Esse processo se dá por meio do site, palestras e
encontros com os Representantes e Delegados. “Esta
resolução busca ampliar a imagem do Administrador nas áreas
de sua atuação, ou seja, assim como outras profissões que
também possuem a obrigatoriedade de assinatura e identificação em determinadas atividades, o Administrador passa se
identificar, facilitando o acompanhamento de quem
está executando determinada tarefa no mercado”,
diz o vice-presidente de Fiscalização e Registro
do CRA-RS, Adm. Sidnei Fochesatto.
Até então, os Administradores e
demais profissionais da Administração
não tinham a obrigatoriedade de se
identificar ao
realizar
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determinados trabalhos, bem como as organizações, não
tinham a obrigação de cobrar a identificação do profissional.
Com a mudança, profissionais, a área e os negócios serão
beneficiados. “Acredito que será uma forma de valorizar ainda
mais a profissão, pois no momento em que o Administrador
assinar um determinado documento ou relatório de sua autoria
estará se responsabilizando por aquilo que executou, além de
que os Conselhos Regionais de Administração poderão
assegurar à sociedade os benefícios dos serviços e trabalhos
técnicos científicos que por atribuição legal competem ao
Administrador e demais profissionais de Administração e não
de pessoas que não estão autorizadas ou qualificadas para tal
fim”, afirma Fochesatto.
Por parte dos Administradores e demais profissionais da
Administração, a resolução foi bem recebida, pois era uma
demanda antiga da classe uma maior representatividade e,
consequente, reconhecimento. A 419/12 é fruto de duas
resoluções anteriores que foram transformadas em uma só.
Uma transformação que pode parecer pequena, na forma de
um carimbo, mas que representa muito, como bem sabe quem
lida com negociações e contratos, como a Adm. Deborah Pilla
Villela, Secretária de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre
(Inovapoa), vencedora do Prêmio Mérito em Administração
2011 – Setor Público, do CRA-RS.
"Considero de extrema importância a Normativa que
dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura e do número do
registro do Conselho Regional de Administração. O Brasil
precisa da qualificada mão de obra especializada de seus
Administradores para gerir empresas Públicas e Privadas em
todo o território nacional”, diz. Para Deborah, estes profissionais precisam ter a chancela e o reconhecimento formal de
seus atos.
“Neste sentido, considero a Resolução Normativa do
Conselho Federal de Administração, a nº 419, absolutamente
necessária e fundamental para valorizar os Administradores,
que assim como eu, buscam honrar a sua categoria com ética,
dedicação e empenho. Com a aplicação desta resolução, os
profissionais de Administração ficarão, cada vez mais,
reconhecidos e prestigiados”, afirma a Administradora.

nde do

Rio Gra

Sul
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Documentos assinados pelo Administrador e demais profissionais da Administração

O vice-presidente de Fiscalização e Registro do CRA-RS Adm. Sidnei Fochesatto aponta os
documentos produzidos pelo Administrador e demais profissionais da Administração que devem
ser assinados ou identificados:
“São inúmeros documentos: poderia citar os laudos, pareceres e relatórios referentes a
avaliações, vistorias, assessoria, consultorias, arbitragens e perícias judiciais e extra-judiciais,
planejamentos, programas, planos, anteprojetos e projetos, pesquisas, estudos, análises e
interpretações, documentos de caráter técnico que integrem processos licitatórios, anúncios
publicitários relativos a ofertas de trabalhos técnicos de profissionais, livros, monografias, enfim,
são muitas possibilidades que sem dúvida valorizarão ainda mais a profissão.”
*A resolução 419/12 pode ser acessada na íntegra no site do CFA (www.cfa.org.br).

O

presidente do Conselho Federal
de Administração (CFA) Adm.
Sebastião Luiz Mello diz que a
resolução deixa claro quais competências são exclusivas do Administrador e diz
que os profissionais devem ser parceiros
neste processo.
Revista Master – Quais vantagens a
resolução 419/12 traz aos Administradores, à área e aos negócios?
Adm. Sebastião Luiz de Mello – Traz
mais vantagens, pois deixa claro para a
sociedade que as competências são
exclusivas do Administrador. A resolução
legitima a profissão, faz com que seja
reconhecida publicamente. Confere
legitimidade.
Revista Master – Como era a prática
até então?
Adm. Sebastião Luiz de Mello – Até
então não havia um instrumento regulamentador profissional.
Revista Master – Houve alguma resistência?
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Adm. Sebastião Luiz de Mello – Se
houve resistência, não tivemos conhecimento. Pelo que sabemos, foi aprovado
por unanimidade no plenário. Agora se
houve resistência ao ser enviado para os
CRAs não conhecemos.

Foto: Divulgação CFA

A importância e a diferença que
um simples gesto pode ocasionar para a profissão

Revista Master – Qual o retorno dos
Administradores registrados sobre a
resolução?
Adm. Sebastião Luiz de Mello – Devemos sensibilizar o Administrador para que
tenha consciência da importância da
resolução. Deve ser um processo de
parceria.
Revista Master – Como se dá a fiscalização?
Adm. Sebastião Luiz de Mello – A
fiscalização se dá por meio dos regionais,
mas é necessário fazer uma campanha
de divulgação para que, quando um
Administrador for no CRA e não utilizar as
iniciais da profissão, que ele seja
orientado a usar. E com isso mostrar a
importância e diferença que um simples
gesto pode ocasionar para a profissão.
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CFA altera regras de
concessão de registro a bacharéis

O

Conselho Federal de Administração
(CFA) revogou a concessão de
registro profissional de Bacharéis
citados nas Resoluções Normativas CFA nº
387, de 29/04/2010 e 395, de 08/12/2010
(veja listagem). Diante desse contexto, foi
criada a Resolução Normativa CFA nº 426, de
15/08/2012, publicada no Diário Oficial da
União do dia 17/08/2012, que altera o artigo
1º, o artigo 4º da Resolução Normativa CFA nº
373, de 12/11/2009 e revoga as Resoluções
Normativas anteriormente citadas.
O CFA determinou a criação nos
Conselhos Regionais de Administração de
registro profissional para os diplomados em
Curso Superior de Tecnologia em determinada área da Administração, oficial, ou oficializado ou reconhecido pelo Ministério da
Educação. O CFA examinará, na medida da
solicitação de registro profissional, se o curso

10

superior de tecnologia em determinada área
da Administração integra o Catálogo Nacional
dos Cursos Superiores de Tecnologia do
Ministério da Educação, se enquadra naqueles considerados de Administração. Os
CRAs somente poderão conceder o registro
após o reconhecimento do CFA, mediante
Resolução Normativa específica que o Curso
Superior de Tecnologia se enquadra em
determinada área da Administração.
A RN CFA nº 426, de 15/08/2012, resguarda o direito para obtenção de registro
profissional em CRA dos egressos de Cursos
de Bacharelado em determinada área da
Administração considerados nas Resoluções
Normativas CFA nº 387 e 395/2010, desde
que tenham concluído seus respectivos
cursos até o dia 17/08/2012. Os direitos
daqueles já registrados também ficam
preservados.

Áreas que não
receberão mais
o registro dos CRAs:
Agronegócios
Comércio Exterior
Gestão de Agronegócios
Gestão de Cooperativas
Gestão Pública
Hotelaria
Marketing
Negócios Internacionais
Negócios
Relações Internacionais
Turismo
Gestão Ambiental
Informática – Análise de
Sistemas – Administração
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SUSTENTABILIDADE

De olho na emissão de gases efeito estufa
O CRA-RS já aderiu ao Programa Carbono Neutro. Saiba por que
empresas e instituições estão cada vez mais interessadas no tema da sustentabilidade

A

linhado às práticas que visam à
sustentabilidade, o Conselho
Regional de Administração do
RS (CRA-RS) recebeu em 2012 o
Certificado de Adesão ao Programa
Carbono Neutro. O CRA-RS foi o primeiro Conselho no Brasil a receber o
selo. Trata-se de um programa
socioambiental desenvolvido pela
MaxAmbiental com a finalidade de combater as mudanças
climáticas através da mensuração, redução e compensação de
emissão de gases efeito estufa, em projetos que contemplem
ainda geração de trabalho e renda, inclusão social, capacitação
para atuar em projetos e educação ambiental.
O CRA-RS, através do Comitê de Sustentabilidade, coordenado pela Câmara de Responsabilidade Social e
Sustentabilidade da autarquia, vem investindo na realização deste
tipo de atividade junto a Administradores e colaboradores da
autarquia. As ações têm por objetivo criar práticas que sensibilizem e motivem para o tema da sustentabilidade. Somente em
2011, o CRA-RS gerou 110 toneladas de CO². Para neutralizar, é
necessário o plantio de 555 árvores que foram doadas à autarquia
pela Certel. Em entrevista à Revista Master, o diretor de marketing
da MaxAmbiental, Eduardo Luís de Toledo Barros, fala sobre o
tema da sustentabilidade e sobre a importância das empresas e
organizações aderirem ao Programa Carbono Neutro.
Revista Master – Quais os objetivos de certificar uma
empresa/entidade com o selo Carbono Neutro?
Eduardo Luís de Toledo Barros – O tema da sustentabilidade
vem ganhando importância crescente nos tempos atuais. O
mundo está caminhando em direção a um modelo econômico de
baixo carbono, fruto do reconhecimento das ameaças do
aquecimento global à qualidade de vida da raça humana nas
próximas décadas. Inúmeros conglomerados empresariais que
atuam nos quatro cantos do planeta constataram graves
interferências de desastres climáticos em seus negócios e,
orientados pelos estudos liderados pela UNFCCC – United Nation
Framework Convention on Climate Changes, da ONU (Organização das Nações Unidas), buscam a substituição de suas matrizes
energéticas fósseis por renováveis. Estes conglomerados são
líderes de grandes cadeias produtivas e a partir da criação de
barreiras não tarifárias, vêm exigindo de seus stakeholders
atitudes correlatas na direção da redução dos níveis de emissões
visando minimizar os impactos das intempéries climáticas nos
mercados onde atuam. Aí se inserem as empresas que atuam no
Brasil que estão sendo obrigadas a realizarem esse tipo de ação
para se manterem competitivas. É importante ressaltar a criação
do Protocolo de Kyoto em 2005, que influenciou na criação de
inúmeras leis de políticas de mudanças climáticas em vários
países, inclusive os não signatários deste protocolo, como é o
MASTER - CRA-RS

caso dos Estados Unidos que aprovaram leis locais até mais
rigorosas que os limites estabelecidos pela ONU. A atuação da
MaxAmbiental, por meio do Programa Carbono Neutro, é no sentido
de colaborar para que as empresas identifiquem os níveis de risco
de perda de competitividade em relação a seus concorrentes e o
grau de aprofundamento ideal para o desenvolvimento de ações de
redução dos seus níveis de emissões de gases efeito estufa ao
longo do tempo. Ao empreenderem as ações necessárias à
obtenção do Selo Carbono Neutro, as empresas adquirem o direito
de veiculá-lo em suas peças de contato com seus públicos de
interesse, o que permite a identificação como empresas alinhadas à
busca da sustentabilidade em seus negócios e ganham preferência
frente a seus concorrentes.
Revista Master – Desde quando existe o programa de Carbono
Neutro?
Eduardo Luís de Toledo Barros – O Programa Carbono Neutro foi
criado em 2006 pela MaxAmbiental e já foi adotado por centenas de
empresas que neutralizam atividades administrativas, industriais,
prestação de serviços e, principalmente, logística.
Revista Master – Como funciona para obter a certificação?
Eduardo Luís de Toledo Barros – Para obter o Selo Carbono
Neutro as empresas precisam fazer o inventário de emissões de
GEE – Gases Efeito Estufa, que identifica as fontes de emissão e
permite que sejam avaliadas as possibilidades de redução ao longo
do tempo. A partir do conhecimento dos volumes de emissões, a
empresa pode neutralizá-las, no todo ou em parte, por meio da
aquisição de ativos ambientais que podem ser o plantio de árvores
em projetos de recuperação de florestas nativas, da conservação
de florestas adultas que poderiam ser cortadas, ou da compra de
Créditos de Carbono que são certificados de emissões evitadas e
auditadas a partir projetos de mitigação de emissões das mais
diversas origens e localidades, tais como substituição de matrizes
energéticas fósseis por renováveis, geração de energia renovável –
eólica, solar, hidrelétrica, ou sequestro de gases efeito estufa
resultantes de reações químicas ou decomposição de resíduos
orgânicos de criadouros de animais e lixo urbano.
COLABORE VOCÊ TAMBÉM
COM A SUSTENTABILIDADE DO PLANETA
No site da MaxAmbiental (www.maxambiental.com.br), é possível
calcular as suas emissões de gases efeito estufa. Basta acessá-lo e clicar
nas diferentes fontes de emissões (eletricidade, gás natural, lixo, avião,
automóvel, ônibus e moto) nas categorias casa e viagem. O resultado do
cálculo permitirá a neutralização dos gases efeito estufa a
partir do plantio de árvores.
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CRA-RS promove encontros
com candidatos à Prefeitura da capital
semanalmente em edições especiais do
CRA Recebe, realizadas na sede da
autarquia, em Porto Alegre. A iniciativa é
inédita entre os Conselhos Regionais de
Administração no Brasil. Nos eventos, os
candidatos tiveram 45 minutos para apresentação das propostas e outros 15 para
perguntas. Os encontros, transmitidos via

Twitcam, através do Twitter @crars_oficial,
tiveram como objetivo promover o debate
entre Administradores, professores,
estudantes de Administração e demais
membros da sociedade organizada sobre o
futuro do Programa de Governo Municipal
de Porto Alegre. Confira, abaixo, um breve
resumo de cada encontro:

19/07: Manuela d'Ávila (PCdoB, PSB, PSD, PSC, PHS)
Apresentou suas propostas para as áreas de saúde, de mobilidade urbana, de transporte e de
educação. Segundo ela, todas as secretarias de governo terão pelo menos um Administrador.
“Os profissionais devem ocupar os espaços direcionados à sua formação.”

Fotos: Ariele Dallegrave

A

tento à eleição para a Prefeitura de
Porto Alegre e às suas consequências não apenas à capital, mas
também ao Estado, o Conselho Regional
de Administração do RS (CRA-RS) convidou os candidatos para falarem sobre o
tema “Porto Alegre, Administração voltada
para o futuro?”. Os encontros ocorreram

26/07: José Fortunati (PDT, PMDB, PTB, PP, PPS, DEM)
Apresentou suas propostas para as áreas de saúde, de mobilidade urbana, de transporte, de
educação e lazer. Segundo Fortunati, a cidade está avançando e mudando, mas “temos que
avançar ainda mais.”

02/08: Érico Corrêa (PSTU)
Abordou o cenário político, a Administração Pública, a corrupção e o capitalismo.

09/08: Adão Villaverde (PT, PR, PTC, PV, PPL, PRTB, PTdoB)
Adão Villaverde abordou os temas saúde, mobilidade urbana, saneamento básico, transporte
público, entre outros assuntos.

Foto: Catharine de Souza

16/08: Wambert di Lorenzo (PSDB)
Destacou suas propostas para as áreas de educação, saúde, cultura, lazer, além de transporte
público e mobilidade urbana.

23/08: Jocelin Azambuja (PSL, PSDC)
Destacou, principalmente, ações na área de educação. Além disso, o candidato falou sobre suas
iniciativas para saúde, cultura, lazer, transporte público e mobilidade.
30/08: Roberto Robaina (PSOL, PCB)
Segundo Roberto Robaina, a administração pública ganharia muito com a redução de cargos
em comissão. “Além disso, profissionais como os Administradores devem compor as secretarias
e departamentos do governo municipal, pois faz parte de suas competências.”
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Programação do CIDEAD 2012
avança em várias regiões do Estado
Menna Barreto Felizzola, presidente do
Conselho Diretor do Programa Gaúcho de
Qualidade e Produtividade (PGQP). O
CIDEAD tem como objetivo promover
debates sobre temas de interesse de
estudantes de Administração e Administradores em diversos municípios do
interior do Estado. A Caixa Econômica
Federal é a patrocinadora oficial do
CIDEAD 2012.
Foto: Ariele Dallegrave

zação e conselheiro de Roberto Justus, no
programa televisivo “O Aprendiz”, abordou
o tema central. Em Uruguaiana, no dia 19
de junho, 900 pessoas compareceram ao
Clube Comercial para a edição do evento,
que teve também o Adm. Claudio Forner
como palestrante. Em Santa Rosa, o
CIDEAD aconteceu no dia 23 de agosto e
lotou o Centro Cívico e Cultural Antônio
Carlos Borges. O palestrante foi Ricardo

7º Seminário de
Administração na Saúde

O mercado e a
qualidade assistencial
Programação:

Dia: 28 de setembro

Manhã

8h30

(sexta-feira)
Local: Hotel Continental
Largo Vespasiano Júlio Veppo, 77
Centro | Porto Alegre | RS

Inscrições somente pelo Site:
www.crars.org.br/eventos

Credenciamento

9h

Abertura

9h30

Modelo de Gestão

10h30 Coffee Break
10h45 Ginástica Laboral
11h

Novos Modelos de Remuneração dos Hospitais

12h

Almoço

13h30 Ginástica Laboral
13h45 Gestão de Riscos e Segurança do Paciente
14h45

Painel: “Regulação do Paciente: Enfoque
Municipal e Estadual”

16h15 Coffee Break
16h30

Palestra: “Resiliência: Competência essencial
para alta performance” – Palestrante: Jô Lima

17h30 Encerramento

vagas limitadas

Programação sujeita a alteração.
Incluído na inscrição: Almoço, coffee break, certificado
e material do evento.
Realização:

Informações:
(51) 3013.4528 - camaras@crars.org.br

CRA-RS
Câmara de Saúde

Opinião PP

Em Santa Rosa, evento lotou Centro Cívico e Cultural Antônio Carlos Borges

Tarde

D

ando sequência ao Ciclo de
Debates de Administração do RS –
CIDEAD, que em 2012 completa 10
anos de atividades, o Conselho Regional
de Administração do RS (CRA-RS) esteve
presente em Ijuí, Caçapava do Sul, Santa
Maria, Osório, Uruguaiana e Santa Rosa
entre os meses de maio e agosto. Neste
ano, os debates têm como tema central
“empreendedorismo”. No dia 31 de maio, o
evento aconteceu na Unijuí, com o
palestrante Adm. Genésio Antonio Körbes,
pós-graduado em Administração Hospitalar
e ex-diretor do Hospital Moinhos de Vento
(Porto Alegre). Em Caçapava do Sul, o
Ciclo foi no dia 4 de junho na Urcamp, e, em
Santa Maria, no dia 5 de junho, na Unifra. O
Adm. Felipe Britto, pós-graduado em
Recursos Humanos e Marketing foi o
palestrante nestas duas cidades.
Já no dia 13 de junho, o CIDEAD 2012
chegou a Osório, em parceria da CNEC
Osório. O Adm. Cláudio Forner, autor de
livros na área internacional e de comerciali-

CRA-RS reforça apoio ao
Movimento Saúde, Rio Grande

CRA-RS arrecada duas
toneladas de roupas
na Campanha
do Agasalho 2012
A Campanha do Agasalho do CRARS, promovida pela Câmara de
Responsabilidade Social e Sustentabilidade da autarquia, arrecadou,
em 2012, duas toneladas de roupas em
todo o Rio Grande do Sul. As peças
foram entregues à Defesa Civil do
Estado, apoiadora da ação. A iniciativa
teve como tema “Administre essa ideia
e aqueça quem precisa”. Em Porto
Alegre, as doações foram entregues na
sede da entidade e no interior nas
Delegacias Regionais. Apesar da onda
de calor em pleno inverno, as roupas
foram entregues pelo CRA-RS à Defesa
Civil no final de agosto, justamente
quando o frio voltou, fazendo com que
chegassem às mãos de quem necessita
na hora certa.
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Foto: Carla Castro

E

m 2 de julho, o CRA-RS participou da reunião que marcou
a entrega das 300 mil assinaturas em apoio ao
Movimento Saúde, Rio Grande ao governador Tarso
Genro no Palácio Piratini. Antes, ocorreu ato público no
Plenarinho da Assembleia Legislativa, onde treze entidades
envolvidas na ação e os deputados Pedro Westphalen e
Darcísio Perondi se posicionaram sobre o cumprimento da lei
que trata do repasse de 12% do orçamento à saúde. A Adm.
Cláudia de Salles Stadtlober, presidente da autarquia gaúcha,
acompanhou o encontro que aconteceu no gabinete do
governador. O Adm. Sérgio Valim, diretor administrativo da
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes,
Religiosos e Filantrópicos do RS e membro da Câmara de
Assuntos da Saúde do CRA-RS, também participou do encontro.
Segundo a Adm. Cláudia, o foco do movimento é lutar para que
os 12% do orçamento indicados para a saúde sejam de fato
repassados. Já o governador Tarso Dutra destacou que o
governo busca investir mais de 400 milhões na saúde e
aumentar cada vez mais os recursos para a área.

Adm. Cláudia de Salles Stadtlober e
Adm. Sérgio Valim com o governador Tarso Dutra

Edições do CRA Recebe
seguem com temas diversificados

A

lém das edições semanais do CRA Recebe Especial, o Conselho Regional de
Administração do RS (CRA-RS) deu seguimento à realização mensal do evento
CRA Recebe. No mês de junho, os Administradores tiveram a oportunidade de
assistir a palestra da professora e mestre em Economia Europeia, Ana Maria Rodrigues, da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, de Portugal. A palestrante falou
sobre “Algumas causas e remédios para a economia portuguesa”, repassando ao público
presente uma visão geral sobre a cidade de Coimbra e sobre a universidade local,
contando os seus hábitos acadêmicos e a sua estrutura. Além disso, demonstrou a
situação preocupante da economia portuguesa.
Já na pauta da edição de julho esteve o tema “Administrador Judicial e a Lei de
Recuperação de Empresas”. O tema, que foi ministrado pelo Adm. Antonio Carlos
Santos Rosa, consultor de empresas nas áreas de gestão e recuperação, deu início à
divulgação do curso de extensão em Gestão de Recuperação de Empresas e Falência,
que será realizado através de uma parceria entre o CRA-RS e a ADMRS (Associação
dos Administradores do RS). A atividade está com inscrições abertas junto à
Assessoria das Câmaras do CRA-RS, pelo telefone 51 3013-4528 ou através do e-mail
camaras@crars.org.br.
Já em agosto, a temática do CRA Recebe foi “A resolução de conflitos no âmbito das
organizações: ambiente saudável e melhores resultados”. A palestrante foi Regina
Michelon, Mestre em Administração de Empresas pela UFRGS. As edições do CRA
Recebe têm como objetivo promover debates em torno de assuntos de interesse dos
Administradores.
MASTER - CRA-RS

Administrador: Garanta sua inscrição
com desconto para o XXIII ENANGRAD
Já estão abertas as inscrições para o XXIII ENANGRAD
(Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em
Administração), que acontece pela primeira vez no RS. Os
Administradores registrados e em dia com o CRA-RS
contam com valores diferenciados na inscrição. O evento,
que tem como tema “Avaliação e Gestão do Curso de
Administração: Realidades e Perspectivas”, acontece entre
os dias 29 de outubro e 1º de novembro, no Centro de
Eventos do Dall'Onder Hotel, em Bento Gonçalves. O
regulamento completo pode ser acessado no site
www.enangrad.org.br. O evento é realizado pela Angrad e
conta com apoio do CRA-RS.

Inscrições para o Prêmio Belmiro
Siqueira seguem até 28 de setembro
O Conselho Federal de Administração (CFA) recebe até
o dia 28 de setembro as inscrições para o Prêmio Belmiro
Siqueira de Administração nas categorias acadêmico e
profissional. Os trabalhos devem ser encaminhados para o
CRA-RS (R. Marcílio Dias, 1030). O Prêmio Belmiro Siqueira
de Administração foi instituído em 1988 e tem por finalidade a
divulgação e a valorização dos estudos realizados por
Administradores e por estudantes dos cursos de bacharelado em Administração que contribuam para o desenvolvimento da profissão e da ciência da Administração no Brasil. Mais
informações podem ser obtidas pelo site www.crars.org.br.

Ciência, tecnologia, inovação
e interdisciplinaridade pautam
edição do EPROCAD em Rio Grande

A

dministradores estarão reunidos em Rio Grande, nos dias 14 e 15 de
setembro, para o V EPROCAD – Encontro de Professores e Coordenadores dos Cursos de Administração e para o IV Encontro
Estadual da Angrad. Essa será a segunda edição do evento em 2012 e terá
como tema “O Administrador no cenário da ciência, tecnologia, inovação e
interdisciplinaridade”. A programação debaterá o papel e as competências do
Administrador nessas áreas.
No primeiro dia, acontecem três workshops e uma plenária, além da
palestra magna “O polo naval e os impactos no desenvolvimento”, ministrada
por Alexandre Canheti, da Engevix. “No segundo dia, o participantes assistem
painéis com os especialistas Fabiano Andersson (Papéis do Administrador em
Ciência, Tecnologia e Inovação: um enfoque interdisciplinar); Guillermo
Dawson (O Administrador nos cenários de desenvolvimento econômico); e
Flavia Czameski (Perfil do Administrador e as necessidades de capacitação:
competências profissionais e transversais)”, diz a Adm. Vera Brasil, coordenadora do evento.
O painel de apresentação da Angrad será ministrado pelo presidente da
entidade Adm. Mauro Kreuz. “Temos uma expectativa bem grande pelo próprio
tema e por poder realizar o evento na zona sul do Estado. A expectativa é de
público e de tema, pois o público é bem qualificado, de professores e coordenadores. Assim, sempre conseguimos bons materiais para encaminhamento a
instituições de ensino”, avalia a presidente do CRA-RS Adm. Claudia
Stadtlober. O EPROCAD em Rio Grande acontecerá no Centro de Convívio
dos Meninos do Mar (Rua Visconde de Paranaguá, 24), na FURG. Mais
informações pelo site do CRA-RS (www.crars.org.br).

GESTÃO

Gestão Rural: um campo
ainda aberto aos Administradores

“
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“

Nos anos 2000, viu-se que
a gestão era frágil, os
agricultores começaram
a se preocupar com orçamento
anual, política de caixa, RH.

pertence à quinta geração de produtores
rurais da família, o que é motivo de orgulho.
“Às vezes, na segunda ou terceira não tem
mais nada”, diz.
Para Pons, a Administração pode ser
aplicada em qualquer profissão paralela, o
que não significa que haverá sucesso para
quem não se preparar. “Há 40 anos, não se
falava de Administração Rural, mas fiz
minha tese sobre isso. O amadorismo
imperava porque as pessoas eram do
campo. Hoje, há empresas que atuam no
setor rural, então contratam (profissionais)”, avalia. Ele afirma que já existe abertura
dos produtores ao Administrador terceirizado. “Mas eu, por exemplo, ainda não tive
um estagiário de Administração. A maioria é
de Agronomia e Veterinária”, comenta.
Para Pons, os desafios da gestão rural são
planejar, executar e cobrar. “O Administrador é como o regente de uma orquestra.
Essa é a minha função”, diz.
O I-UMA e o CRA-RS estão desenvolvendo um projeto para despertar o
profissional e o graduando de Administração para o agronegócio. “Há um
amplo espectro de oportunidades a ser
explorado pelo Administrador”, diz Jussara
Costa da Rosa, diretora do I-UMA e da
Federasul. A instituição é especializada em
Educação no Agronegócio e há dez anos
vem formando especialistas de marketing
no agronegócio, entre outras capacitações.

“

“

“

O Brasil deixou de ser rural,
mas isso não quer dizer
que o campo tenha perdido
seu valor financeiro.

a família para ocuparem funções de
destaque, não apenas operacionais.
“Nos anos 1970, 1980 houve uma alta
evolução tecnológica; nos anos 1990, um
aperfeiçoamento comercial; nos anos
2000, viu-se que a gestão era frágil, os
agricultores começaram a se preocupar
com orçamento anual, política de caixa,
RH. Agora vemos uma quarta onda:
organização da governança corporativa,
plano de sucessão”, diz Prado. Segundo o
consultor, uma gestão eficaz evita perdas
operacionais e acúmulo de dívidas, em
suma, a existência do negócio. “Muitas
vezes o agricultor só percebe que há um
problema quando a represa já rompeu”,
avalia.
Os Administradores podem trabalhar
com um salário fixo mais bônus no final do
ano, bem usual, ou prestando serviço como
corretor de commodities, que é como um
comerciante do agricultor, aproximando-o
dos compradores. Neste caso, o valor pode
ser acertado conforme a venda. Há ainda
corretoras de commodities no mercado.
Vale lembrar que nestas funções também
atuam economistas, agrônomos e profissionais afins. Assim, Administradores
devem se especializar com pós-graduações.
Formado em Administração em 1974,
Fernando Dorneles Pons trabalha em
propriedades próprias em Dom Pedrito,
Santana do Livramento, Quaraí e
Uruguaiana com agricultura e pecuária,
arroz, soja, gado e cavalo. Nascido em
Porto Alegre, mas criado em Bagé, ele

Muitas vezes o agricultor
só percebe que há um problema
quando a represa já rompeu.

“

A

agricultura é um dos setores
destaque na economia brasileira e
fundamental para a sobrevivência de
todos. Não é de hoje que se fala da
preocupação com a produção de alimentos
versus crescimento da população mundial.
A produção e comercialização de commodities, assim como as demais atividades
rurais, envolvem cifras altíssimas. A
profissionalização neste setor com a
aplicação de conhecimentos de logística,
tecnologia da informação e sustentabilidade traz oportunidades a Administradores.
Nas últimas décadas, o crescimento
da urbanização foi grande. O Brasil deixou
de ser rural, mas isso não quer dizer que o
campo tenha perdido seu valor financeiro.
Tanto que os governos já aplicam
programas para tentar segurar os jovens no
interior. Esse desejo de viver na cidade
também atinge os filhos de produtores
rurais. Dados apresentados pela Emater no
evento Rural Show em julho em Nova
Petrópolis dão conta de que 118 mil propriedades rurais no Estado não têm herdeiro definido. Isso acontece porque os
descendentes buscam outras profissões de
formação superior, graças à rentabilidade
familiar rural, e porque, mesmo inconscientemente, não há um incentivo paterno.
“O filho cresce ouvindo do pai que o
campo não dá retorno, que a situação está
difícil, que não dá mais. Quando faz 18 ele
quer ser qualquer coisa, dentista, advogado, menos trabalhar no campo”, diz
Marcelo Prado, consultor da M. Prado,
empresa que assessora o setor primário.
Essa situação, aliada às mudanças no
estilo de produzir, é que abre as porteiras a
profissionais qualificados sem relação com
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Relatório de Fiscalização
Janeiro a Junho - 2012
Ação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Total
Geral

Auto de Infração

6

7

31

30

10

27

111

Ficha de visita

0

0

1

8

13

29

51

RCA

42

24

41

34

18

41

200

Licitações e concursos

4

5

6

6

3

0

24

Intimação

12

33

58

32

73

80

288

Notificação de Débito

3

0

4

0

1

8

16

Of. PF

0

6

12

0

5

3

26

Of. PJ

87

138

334

225

331

247

1362

Processos novos

36

97

158

154

197

104

746

Parecer
Total geral

9

5

25

12

12

51

114

199

315

670

501

663

590

2938

Relatório de Registro
Janeiro a Junho - 2012
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Total
Geral

Administradores

490

216

392

185

131

67

1481

Tecnólogos

45

37

22

34

187

Ação

36

13

Outras Áreas Adm.

0

3

1

0

0

0

4

Registro PJ

16

9

15

15

21

11

87

Certidões PF

6

8

30

36

12

10

102

Certidões PJ

30

39

110

144

78

52

453

Total geral

578

288

593

417

264

174

2314

Execução Orçamentária
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
TOTAL

4.183.190,28
3.737.727,30
27.334,45
204.840,65
213.287,88
0,00
0,00
4.183.190,28

Acumulado até 30 de julho de 2012

DESPESA

RECEITA

Acumulado até 30 de julho de 2012

DESPESAS CORRENTES
Despesas de Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos

2.386.986,48
782.583,53
87.126,80
1.517.276,15

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Contribuições Correntes

824.294,29

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL

13.344,68

824.294,29

13.344,68
3.224.625,45

Contador Responsável: Valdemar da Graça Stieh – TC CRCRS nº 18500
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CONVÊNIOS
Convênios Educação
ABAPAR – Associação dos Bacharéis, Alunos e Profissionais de Administração do Rio
Grande do Sul – Descontos especiais para Administradores.
www.abapar.org.br – contato@abapar.org.br – Fone: (54) 3021.2023
ALIANÇA FRANCESA DE PORTO ALEGRE – Desconto de 20% nos cursos regulares e cursos
de viagem oferecidos em Porto Alegre. www.afpoa.com.br – aliancafrancesa@afpoa.com.br –
Fone: (51) 3222.6070
CENSUPEG Instituto – Desconto e bolsa de estudo integral em mais de 12 cursos na área da
saúde. (51) 8166.9094 e (51) 3334.0236
CESUCA – Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha – Desconto de 20% nos cursos de
pós-graduação, extensão e qualificação oferecidos. www.cesuca.com.br
marlon.pereira@cesuca.edu.br – Fone: (51) 3396.1000
ESAN – Escola Sulbrasileira de Administração e Negócios – Desconto de 10% nos cursos de
especialização, MBA e cursos de curta duração. www.ucam-poa.com.br – Fone: (51) 30858476
Escola de Síndicos – Desconto de 10% no curso Gestor Profissional de Condomínios e Gestor
Proprietário de Condomínios. www.escoladesindicos.com.br – escoladesindicos@gmail.com –
Fone: (51) 9172.1918
Escolas Michigan – Descontos de 15% nos cursos de inglês, espanhol e francês. www.escolasmichigan.com – michiganschools@terra.com.br - (51) 3228.1354
ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing – Desconto de 12% para os cursos de
Pós-Graduação, Graduação, Intensivos e Escola de Criação oferecidos em Porto Alegre.
www.espm.br – centralinfo-rs@espm.br – Fone: (51) 3218.1400
Exattus – Grupo Educacional – Desconto de 40% nos cursos on-line, nas áreas de
administração, economia e gestão executiva, oferecidos pela Exattus em Pelotas-RS.
www.exattus.com.br – Fone: (53) 3027.6220
FACCAT – Faculdades Integradas de Taquara – Desconto de 15% nos cursos de extensão e
pós-graduação. www.faccat.br – tesouraria@faccat.br – Fone: (51) 3541.6600
Faculdade Anglo Americano de Passo Fundo – Desconto de 20% nos cursos de graduação e
pós-graduação oferecidos pela FAAPF. www.angloamericano.edu.br – Fone: (54) 2103.1250
Faculdade Decision de Negócios – FGV – Fundação Getúlio Vargas – Desc. de 10% no valor
dos cursos de pós-graduação e 50% nos cursos de graduação em Administração de Empresas
para matrículas em módulo completo. www.decision.edu.br – Fone: (51) 3027.3045
Faculdade IDC – Desconto de 15% nos cursos de pós-graduação, graduação e extensão
oferecidos pela Faculdade IDC. www.idc.edu.br – Fone: (51) 3028.4888
FADERGS – Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul – Desconto de 10% nos
cursos de graduação, pós-graduação e extensão realizados em Porto Alegre.
www.fadergs.edu.br – Fone: (51) 3251.1111
FEEVALE – Desconto de 20% nos cursos de extensão realizados em Porto Alegre no CRA-RS.
www.feevale.br/extensao – @extensaofeevale – Fone: (51) 3586.8822

MEB – Melhor Educação do Brasil – Desconto de 5% nos cursos MBA e pós-graduação
FGV. www.mebbrasil.com.br/fgv – Fone: (54) 3045.7800
METTA CAPITAL HUMANO – Desconto de 10% nos cursos oferecidos em Porto Alegre.
www.mettacapitalhumano.com.br – cursos@mettacapitalhumano.com.br
Fone: (51) 3286.7100
MINDS – English School – Desconto de 40% nos cursos oferecidos em Porto Alegre.
www.mindsidiomas.com.br – Fone: (51) 2139.7850
Power Training – Capacitação em Gestão Empresarial – Desconto de 20% nos cursos
abertos oferecidos em Porto Alegre. www.powerself.com.br – cursos@powerself.com.br
Fone: (51) 3233.3551, ramal 17
PUCRS – Nos cursos de pós-graduação, os Administradores têm desconto de 10% a partir da
segunda parcela. Nos cursos de extensão, o desconto será de 10% no valor integral do curso.
www.pucrs.br/educacaocontinuada - Fone (51) 3353.4810
SEG – Sistema Educacional Galileu – Desconto de 10% no Mestrado Internacional em
Docência e Pesquisa, cursos de pós-graduação e cursos avançados.
www.estudeseg.com.br – lenara@estudioseg.com.br – (51) 3084.2420 / (51) 3012.0276
SENAC/RS – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Desconto de 10% nos
cursos da programação aberta desenvolvidos pelo SENAC Porto Alegre e interior. O benefício
não é concedido nos cursos de especialização em educação à distância. www.senacrs.com.br
Fone: (51) 3284.1900
SENSU Consultoria Internacional de Estudos Avançados Ltda. – Desconto de 10% em
cursos de mestrado e doutorado. www.sensu.com.br – diretoria@sensu.com.br
(21) 3326.2831
UNIFIN – Faculdade São Francisco de Assis – Desc. de 10% nos cursos de pós-graduação
Lato Sensu definidos pela UNIFIN. www.unifin.com.br – secretaria@unifin.com.br
Fone: 3014.1800
UNILASALLE – Centro Universitário La Salle – Desconto diferenciado para Administradores
de 5 a 10%, conforme o número de disciplinas nos cursos de graduação, e desconto de 10%
nos cursos de extensão e pós-graduação. www.unilasalle.edu.br – estágios@unilasalle.edu.br
Fone: (51) 3476.8636
UniRitter – Centro Universitário Ritter dos Reis – Concessão de bolsa de incentivo à
educação equivalente a 10% do preço final do semestre para ensino de pós-graduação e
extensão. www.uniritter.com.br – mirelle@uniritter.edu.br – Fone: (51) 3230.3333
UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul – Desconto de 10% nos cursos de pósgraduação Gestão por Processos de Negócios, Gestão Hoteleira e Gestão Empresarial à
distância a partir da segunda mensalidade. www.ead.unisc.com.br – suporte-ead@unisc.br
Fone: (51) 3717.7664

FSG – Faculdade da Serra Gaúcha – Desconto de 5% nos cursos de pós-graduação.
www.fsg.br – cassiano.lhan@fsg.br – Fone: (54) 2101.6055

UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Descontos a partir de 7,5% a 10%
para cursos de graduação e para matrículas novas de Master Business Administration –
MBAs, de especialização, superiores e de complementação de estudos, de línguas, intensivos
e de informática. www.unisinos.br – atendimento@unisinos.br – Fone: (51) 3591.1122

FTEC Caxias do Sul – Desc. de 10% nos cursos de pós-graduação, MBA e especialização –
cursos em Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Porto Alegre. www.ftec.com.br
Fone: (54) 3027.1300

Universidade Federal do Paraná – Desconto de 20% nos cursos de pós-graduação à
distância. www.pecca.ufpr.br – pecca@ufpr.br – Fone: (41) 3350.5787

FUNDATEC – Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências. Desconto de 10%
nos cursos ministrados em Porto Alegre e no MBA em Gestão Organizacional.
www.fundatec.org.br – pos@fundatec.org.br – Fone: (51) 3320.1000 / 3320.1050

$$$

IAHCS – Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde – Desconto de 10% nos
cursos de especialização em Administração Hospitalar e Negócios em Saúde em nível de pósgraduação e MBA – Auditoria em Saúde. www.iahcs.com.br – marketing@iahcs.com.br – Fone:
(51) 3331.9555
IBGEN EDUCACIONAL – Desconto diferenciado para Administradores de 5 a 10%, conforme
número de disciplinas nos cursos de graduação, e desconto de 10% nos cursos in-company, pósgraduação e projetos corporativos oferecidos. www.ibgen.com.br – contato@ibgen.com.br
Fone: (51) 3332.0202
IERGS – Instituto Educacional do Rio Grande do Sul – Desconto de 10% nos cursos de pósgraduação presencial, semipresencial e online realizados em Porto Alegre e interior do Estado.
www.iergs.com.br – comunicacao@iergs.com.br – Fone: (51) 3061.7040
INEJ – Instituto Nacional de Estudos Jurídicos – Desconto de 15% nos cursos empresariais e
jurídicos de extensão, aperfeiçoamento e especialização. www.inej.com.br
secretaria@inej.com.br – Fone: (51) 3388.8023
Instituição Educacional São Judas Tadeu – Descontos de 11% a 20%, conforme convênio.
Consultar condições. www.saojudastadeu.com.br – secrfac@saojudastadeu.com.br
Fone: (51) 3340.7888
Instituto IOB – Desc. 15% nos cursos de Educação Profissional e Cursos Preparatórios para
Concursos. www.institutoiob.com.br – Fones: (51) 3476.0200 / (51) 3476.7771
IPA – Desc. de 5% nos cursos de graduação e pós-graduação. www.metodistadosul.edu.br
claudia.salles@metodistadosul.edu.br – Fone: (51) 3316.1246
IPOG – Instituto de Pós-graduação – Desc. 10% nos cursos de pós-graduação oferecidos.
www.ipog.edu.br – portoalegre@ipog.edu.br – Fone: (51) 3225.3501 / (51) 9868.5583
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I-UMA – Instituto Universal de Marketing em Agribusiness – Desconto de 15% nos cursos
de pós-graduação e MBA. www.i-uma.edu.br – i-uma@i-uma.edu.br – Fone: (51) 3224.6111

Convênios Financiamento

BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – Disponibiliza linhas de
financiamento e capacitação de profissionais para análise de projetos.
www.brde.com.br – Fone: (51) 3215.5220
CEF – Caixa Econômica Federal – Linhas especiais de crédito e demais produtos e serviços da
Caixa (computadores, notebooks, impressoras, TVs, DVDs e mobiliário) mediante aprovação de
crédito. www.caixa.gov.br – Fone: 2114.4900

$ Outros Convênios
Cotação S/A – Corretora de Câmbio Turismo – Descontos diferenciados aos Administradores
na contratação de produtos e serviços. Fone: (51) 3314.7000 – www.cotacao.com.br
Dell – Desconto de 10% na aquisição dos produtos Dell.
www.dell.com.br – Fone: 0800.97 00 246
EACCI Consultoria – Desconto de 15% para os cursos oferecidos.
www.eacciconsultoria.com.br – Fone: (53) 3225.6194
Intelly: ISEND – Plataforma para comunicação e marketing digital – Desconto de 10% na
ativação do produto e em todos os planos contratados para Administradores e empresas
registradas no CRA-RS. www.intelly.com.br – Fone: (51) 3028.2929
OralClin – Desconto de 10 a 30% sobre valores de tabela.
oralclin@gmail.com – www.odontooralclin.com.br – Fone: (51) 3366.4028

Se sua instituição tem interesse em firmar um convênio com o CRA-RS,
contate a gerência executiva pelo e-mail gerex@crars.org.br.
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