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A dura realidade econômica, política 
e institucional que vivemos em 2016 
mobilizou toda a nação. A diminuição 
do número de empregos com carteira 
assinada tem afetado os trabalhado-
res. A corrupção, neste ano, foi prota-
gonista, com fatos diários que nos têm 
deixado em estado de alerta e perple-
xidade permanentes. O resultado é a 
mobilização da população nos vários 
estados do país, a clamar pela ética 
que deveria orientar as organizações 
públicas e privadas. Por outro lado, 
é auspicioso ver o brasileiro sair às 
ruas e exigir soluções. A autoestima 
de cada cidadão faz crer que não deve-
mos mais estar à deriva das decisões 
de poucos, muito menos da corrupção.

Em 2017 deverá haver sinais positi-
vos, mas ainda serão muitos os desa-
fios. Espera-se que, somente em 2018, 
segundo os indicadores, o país deverá 
se recuperar. O Administrador está no 
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Nossos Desafios

centro de todas essas questões. Quanto 
não poderia ter sido evitado se profissio-
nais eficazes e éticos estivessem à frente 
das empresas públicas e privadas que se 
deixaram levar por caminhos obscuros?

O CRA-SP tem trabalhado inces-
santemente para oferecer o máximo 
de benefícios e eventos para o aper-
feiçoamento profissional. Contribuir 
com os profissionais de administra-
ção e suas carreiras tem sido nosso 
objetivo, e com resultados positivos. 
Nessas horas contamos, ainda, com 
a colaboração dos nossos Grupos de 
Excelência que debatem temas funda-
mentais e nos ajudam a entender o 
mundo que está cada vez mais com-
plexo. Nesta edição, os coordenadores 
de cada um desses grupos apresentam 
as perspectivas sobre diversas áreas 
da administração. Esperamos que suas 
ideias ajudem a todos a superarem 
seus desafios.

Boas festas a todos!
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Pacto Global
Como novo signatário do 
Pacto Global, o CRA-SP se 
compromete a divulgar e 
disseminar os dez princípios 
universais que falam sobre 
direitos humanos, trabalho, 
meio ambiente e combate à 
corrupção.
Saiba mais na página 26

HSM Expo 2016
Em três dias de evento, a 16ª edição da HSM Expo tratou de 
temas como inovação, empreendedorismo e estratégia.
Veja os destaques na página 12

Capa
O panorama deste ano e as 
perspectivas para 2017 em 
diversos setores, sob a ótica 
dos coordenadores dos Gru-
pos de Excelência do CRA-SP. 
Confira na página 16 
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Não é incomum para trabalhadores 
se verem presos em um emprego que 
não lhes traz satisfação profissional. Se-
ja pelo convívio com colegas, valores 
da empresa ou remuneração salarial, 
não estar feliz no ambiente de traba-
lho afeta não só o rendimento do pro-
fissional nas atividades diárias, mas até 
mesmo sua vida pessoal. Quando fi-
nalmente conseguem uma entrevis-
ta em outra companhia, é comum al-
guns candidatos cometerem erros, se-
ja por ansiedade, ou, até mesmo, por 

descontarem suas frustrações sobre a 
atual empresa. Muito frequente, a per-
gunta sobre o por quê terem saído ou 
estarem querendo sair de seus atuais 
empregos, pode servir como uma ar-
madilha para esses profissionais.

Segundo a especialista em transição 
de carreiras, Madalena Feliciano, é im-
portantíssimo sempre manter a postu-
ra profissional e não achar que o entre-
vistador, por mais legal que seja, é seu 
amigo e você pode desabafar. “Essa 
técnica de descontração é muito usada 

para fazer o candidato se soltar. O pro-
blema é quando alguns se soltam de-
mais. Quando perguntarem por que 
você saiu do emprego anterior, ou por-
que está buscando uma nova empre-
sa, não prolongue muito a resposta e 
não entre em detalhes”, afirma a dire-
tora do Outliers Careers e do Instituto 
Brasileiro de Coaching.

“Todos nós já passamos por situa-
ções em que colegas de trabalhos e 
chefes de setor não eram tão legais as-
sim, mas esses são nossos problemas 
pessoais com eles e ninguém mais pre-
cisa saber. Diga que houve conflito de 
interesses e horários ou que você está 
buscando novas experiências. E só”, co-
menta Madalena.

Ainda de acordo com a diretora, 
duas coisas podem acontecer se você 
falar mal do seu antigo chefe: o empre-
gador pode acabar entendendo mais o 
chefe do que você e te achar incapaz 
de realizar tais atividades, ou achar que 
você fará o mesmo com a empresa de-
le quando sair “De qualquer forma, não 
pega bem para o entrevistado. Passa a 
imagem de uma pessoa fofoqueira e 
sem ética, acima de tudo”, afirma.

Ansiedade
A ansiedade do profissional infeliz 

com o atual emprego é outro pon-
to importante. “Eu já vi muitos que 
tinham tanta pressa em sair de onde 
estavam, que acabaram atirando para 
todos os lados e cometeram o mesmo 
erro: novamente se encontraram pre-
sos em uma empresa que não gosta-
vam. Em situações como essa, a ansie-
dade e frustração não podem afetar o 
julgamento para a escolha de um no-
vo emprego. Se você já passou pela 
péssima experiência de trabalhar in-
feliz, preste bastante atenção e anali-
se bem as empresas para as quais vo-
cê está se candidatando. Pesquise!”, 
aconselha a coach.
Fonte: Instituto Brasileiro de Coaching

Procurando novo emprego? 
Saiba o que falar sobre o 
antigo empregador 

Notas
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Microsoft
Jefferson Costa Bastos, estrate-

gista de tecnologia da Microsoft e 
um dos palestrantes desse módulo 
do FE4 dedicado à tecnologia, afir-
mou que a mudança de hábito do 
consumidor nos últimos anos, com 
a ascensão do celular e das redes 
sociais de forma definitiva nas roti-
nas, obriga as empresas a estarem 
sintonizadas nos diversos canais di-
gitais. Para ele, não adianta apenas 
vender bem: o segredo é atender 
bem, para se diferenciar da concor-
rência e fidelizar o cliente.

Bastos falou que é cada vez mais 
importante que os empreendedo-
res utilizem ferramentas automatiza-
das de gestão. Uma pesquisa da Mi-
crosoft, por exemplo, revelou que os 
profissionais de vendas gastam, em 
média, apenas 33% de seu tempo 
em contato com os clientes. O res-
tante é usado em processos burocrá-
ticos, como preenchimento de pla-
nilhas. Com uma gestão digital, afir-
mou o palestrante, é possível otimi-
zar esse trabalho, direcionando os 
vendedores para o que realmente é 
importante em suas funções.

Para se ter uma ideia melhor da 
relevância da tecnologia de infor-
mação, Bastos apresentou dados 
de outra pesquisa da Microsoft: en-
quanto 80% das companhias con-
sultadas acreditam que oferecem 
um bom atendimento, apenas 8% 
dos clientes dessas mesmas em-
presas classificam o atendimento 
recebido como bom. “Existe aí um 
gap grande entre o que as empre-
sas estão oferecendo e a percep-
ção dos clientes. Os clientes sempre 
querem mais, sempre querem al-
go melhor. E se você não promover 
uma melhoria no atendimento, às 
vezes o seu concorrente vai fazer”, 
frisou o especialista.
Fonte: Associação Comercial de São Paulo

Os palestrantes do primeiro módu-
lo do Fórum Empreendedor FE4, rea-
lizado em outubro pela Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP), apre-
sentaram pesquisas que reforçam a 
importância da tecnologia e do rela-
cionamento com o cliente na gestão 
dos negócios.

Tibério César Valcanaia, diretor-téc-
nico e de marketing da empresa Myrp 
- que comercializa software de gestão 
empresarial -, frisou que a informati-
zação dos sistemas de gestão não é 
realidade apenas das grandes compa-
nhias, mas, sobretudo, das pequenas 
empresas. Pesquisa da Myrp aponta 
que 38% dos negócios com até nove 
funcionários ainda usam o Excel para 
controlar suas finanças; 19% utilizam 
processos completamente manuais 
na administração. “Isso estimula erros 
e informações desencontradas”, aler-
tou Valcanaia.

Outro ponto crítico revelado pe-
la pesquisa é que 36% dos pequenos 
empresários costumam salvar seus 
documentos digitais em computado-
res pessoais. “Ou seja, se perder esse 
computador, ele não vai mais saber 
quem deve para ele, quem ele tem de 
pagar, como está o estoque. Essa in-
formação vai desaparecer”. A solução, 
disse o palestrante, passa pela adoção 
de sistemas automatizados de gestão.

“No passado, a gente falava muito 
de crise. Os empresários queriam re-
duzir despesas, reduzir custos. E ago-
ra nossa pesquisa indica que eles já 
estão querendo aumentar rentabi-
lidade, aumentar vendas, aumen-
tar participação de mercado. Então, 
quem sair dessa fase de crise bem es-
truturado, com seus processos bem 
definidos e com a empresa redondi-
nha, com certeza terá muito a lucrar 
lá na frente”, concluiu Valcanaia.

Processo manual na 
administração ainda é usado 
em 19% das empresas
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A maioria dos empregados julga 
apropriado trabalhar até 8 horas por 
dia. É o que revela pesquisa realizada 
pela VAGAS.com, empresa que de-
senvolve soluções tecnológicas para 
recrutamento e seleção. A pesquisa 
mostra que 88% da base de respon-
dentes julgaria apropriado trabalhar 
de seis a oito horas diariamente.

O estudo qualidade de vida e mo-
tivação no trabalho foi realizado de 
28 de setembro a 5 de outubro des-
te ano, por e-mail, para uma amostra 
da base de currículos cadastrados no 
portal de carreira VAGAS.com.br. Os 
1659 respondentes estavam, na épo-
ca, empregados e são, em sua maioria, 
mulheres (53%), possuem idade mé-
dia de 31 anos e nível superior (66%).

Do total de respondentes, 52% 
acham adequada a jornada diária de 
oito horas. Para 24%, o turno de seis 
horas é o mais apropriado. Já as sete 
horas diárias agradam 12%. Os que 

aprovam nove horas representam 
6% e 10 horas ou mais, 3%. Aqueles 
que defendem períodos de uma a 
cinco horas somaram 3%.

O levantamento procurou saber 
dessa base se eram favoráveis ou 
não ao aumento da jornada diária 
de trabalho. Mostraram-se contrá-
rios 79%; indiferentes, 13% e favo-
ráveis, 8%.

Entre os motivos que mais se des-
tacaram àqueles que se mostra-
ram contrários à mudança da quan-
tidade de horas trabalhadas, apa-
receram: a jornada mais longa não 
melhora produtividade; precisar de 
tempo livre para se dedicar a outras 
atividades; priorizar a vida fora do tra-
balho e ir contra a tendência mun-
dial de redução. Das justificativas pa-
ra o grupo que defende o aumento, 
os motivos mais mencionados foram 
convicção de que isto vai gerar mais 
empregos; ajudar a empresa em mo-

mentos de crise; desenvolvimento 
de carreira e acreditar que vai ganhar 
mais dinheiro. 

Carga extra de trabalho 
Quase a metade dos respondentes 

(46%) admitiu nessa mesma pesqui-
sa que costuma responder a e-mails e 
mensagens fora do horário de traba-
lho. De acordo com eles, as justificati-
vas de maior destaque para isso foram 
a necessidade de atender o cliente 
(75%), pressão do chefe (16%), todos 
os colegas fazem (12%), é uma forma 
de me destacar (12%), medo de re-
presália (7%), sou viciado em trabalho 
(6%) e outros (alta demanda, urgên-
cia e falta de tempo). No estudo tam-
bém foi questionado se a empresa em 
que essa pessoa trabalha espera que 
ela atue fora do expediente. Uma boa 
parcela, de 39%, acredita que há esse 
desejo de seus empregadores. 

Desmotivação
A pesquisa quis saber dessa base 

de trabalhadores se eles estão ex-
tremamente desmotivados, desmo-
tivados, indiferentes, motivados ou 
extremamente motivados em rela-
ção ao seu trabalho. Os resultados 
apontaram que há predomínio das 
mulheres (41%) em desmotivação 
no trabalho ante 36% dos homens. 
Quando o assunto é motivação no 
emprego, o sexo masculino leva van-
tagem: 40% informaram estar moti-
vados ou extremamente motivados 
contra 33% das mulheres.

Ao cruzar as informações por fai-
xa de emprego, ficou detectado 
que os trabalhadores de níveis ope-
racional e sênior foram os que apa-
receram como mais desmotivados 
(45%). Dos que se mostraram mais 
motivados, destacaram-se geren-
tes (49%), estagiários e diretores 
(41%) e técnicos (40%). 
Fonte: Vagas.com

Maioria dos empregados 
concorda com jornada diária 
de até 8 horas, revela pesquisa

G
ET

TY
 IM

AG
ES

Notas



9

mo obras civis e compra de máquinas, 
equipamentos, insumos e materiais. O 
produto é voltado para empreendedo-
res, como costureiro(a)s, pipoqueiro(a)
s, borracheiro(a)s, cabeleireiro(a)s, jor-
naleiro(s), marceneiro(a)s, artesãos e 
etc., inclusive Microempreendedores 
Individuais (MEIs). 

Os recursos são repassados aos 
microempreendedores por meio de 
agentes operadores habilitados co-
mo Instituições do Microcrédito Pro-
dutivo Orientado (IMPO). Com tíque-
te médio por operação de R$ 2,5 mil, 
e taxa de inadimplência inferior a 
5%, o BNDES Microcrédito é um im-
portante instrumento de inclusão 

O Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) 
alcançou, em outubro, a marca de 
R$ 1 bilhão desembolsado para o mi-
crocrédito produtivo, com um efei-
to multiplicador, na ponta, de R$ 4,5 
bilhões. Os recursos, concedidos por 
meio do produto BNDES Microcré-
dito, desde 2005, permitiram a rea-
lização de 1,3 milhão de operações, 
no valor de até R$ 20 mil, a juros de 
até 4% ao mês, beneficiando mais de 
um milhão de microempreendedo-
res em todo o Brasil. 

O BNDES Microcrédito financia capi-
tal de giro e investimentos produtivos 
de atividades de pequeno porte, co-

BNDES atinge em outubro 
marca de R$ 1 bilhão para 
microcrédito produtivo
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produtiva e suporte financeiro aos 
pequenos negócios. 

Quem pode obter
Os recursos podem ser obtidos 

por microempresas ou pessoas físi-
cas empreendedoras de atividades 
de pequeno porte com faturamento 
de até R$ 360 mil. Os recursos para 
os microempreendedores finais são 
captados pelos agentes operado-
res por meio de operações de crédi-
to com o BNDES, no valor mínimo de 
R$ 1 milhão. 

Os agentes operadores do BNDES 
Microcrédito podem ser de dois ti-
pos: 1º e 2º piso, conforme a forma 
de operação. 

Os de 2º piso são instituições finan-
ceiras, públicas e privadas, que captam 
os recursos do BNDES para os agentes 
repassadores (de 1º piso), as Institui-
ções de Microcrédito Produtivo Orien-
tado (IMPO), que mantém contato di-
reto com o microempreendedor. 

Os agentes repassadores do BNDES 
Microcrédito podem ser agências de 
fomento, bancos comerciais, coope-
rativas centrais de crédito, coopera-
tivas singulares de crédito, bancos 
cooperativos, Organizações da So-
ciedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) e Sociedades de Crédito ao 
Microempreendedor (SCM).

Instituições de microcrédito que 
desejem ser agentes repassadores 
do BNDES Microcrédito podem solici-
tar financiamento a partir de R$ 1 mi-
lhão. Para isso, precisam estar habili-
tadas perante o Ministério do Traba-
lho, no âmbito do Programa Nacional 
de Microcrédito Produtivo Orien-
tado (PNMPO), lançado em 2005. 
Saiba mais: http://bit.ly/2f15qq4. 

A lista de agentes está disponível 
no Portal BNDES nos links: http://
bit.ly/2eAyXXY (1º piso) e http://bit.
ly/2epy7Ck (2º piso).
Fonte: BNDES
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Um novo estudo que avalia o ní-
vel de maturidade digital revelou que 
metade dos executivos brasileiros já 
está investindo em transformação di-
gital apesar de seus grandes desafios. 
Conduzida pela Capgemini, um dos lí-
deres globais em serviços de consul-
toria, tecnologia e terceirização, em 
parceira com a Pegasystems, empre-
sa de software que capacita o enga-
jamento do cliente nas principais em-
presas do mundo, a pesquisa revela 
que ainda há muito espaço para in-
vestimentos adicionais, assim como 
para um maior envolvimento dos fun-
cionários das empresas com os pro-
gramas de transformação digital.

“Com base em entrevistas realizadas 
com 150 executivos de alto nível (C-le-
vel) de empresas brasileiras de uma 
ampla gama de setores, incluindo va-
rejo, bens de consumo, bancos e com-
panhias de seguros, a pesquisa identi-
ficou que a pressão de novos entrantes 
no mercado, bem como os níveis de 

maturidade digital já existentes, afe-
tam a velocidade da transformação di-
gital dentro das organizações. Contu-
do, aqueles que superarem estes obs-
táculos, tornando-se mais maduros 
digitalmente, colherão resultados rele-
vantes", afirma Rodrigo Corumba, vice-
-presidente da Capgemini Brasil.

Desafios
O relatório mostrou que, embora 

a definição de transformação digital 
pareça estar bem definida em muitas 
companhias, o compromisso da alta 
administração, bem como o compar-
tilhamento e a promoção de um en-
tendimento comum em toda a or-
ganização, tem sido um desafio. A 
comunicação e o envolvimento dos 
funcionários, em vez de serem im-
pulsionadores para a transformação 
digital, são vistos como fatores limi-
tantes em várias empresas, o que po-
de inibir o sucesso das mudanças.

De acordo com a pesquisa, as tecno-

logias digitais estão sendo usadas por 
essas corporações para entender me-
lhor o mercado e seus clientes. Dentre 
os entrevistados, 63% afirmaram usar 
a internet de forma geral ou significa-
tiva para esse fim, 57% as redes sociais 
e 53% os serviços móveis, o que indica 
que a adoção de uma abordagem om-
nichannel tem sido importante para as 
estratégias de negócios.

Potencial de crescimento
No que diz respeito aos canais de 

acesso móvel, 39% dos entrevistados 
afirmaram empregá-los para promo-
ver bens e serviços, enquanto apenas 
29% os utilizam para vender os seus 
produtos e serviços. Especificamente 
nas mídias sociais, 46% responderam 
que estão fazendo uso de canais so-
ciais para promover produtos e servi-
ços, 41% para prestar serviços ao clien-
te e 37% para monitorar a reputação 
da marca. Sua aplicação como ferra-
menta de engajamento de clientes 
(38%) e como canal de vendas (35%) 
tem grande potencial de crescimento.

A pesquisa também revelou que 
menos da metade das empresas 
empregam a análise de dados de 
forma significativa: 46% a adota-
ram para orientar o marketing de 
forma mais eficiente e 44% para 
otimizar os preços. Embora a tec-
nologia digital seja usada, princi-
palmente, como uma ferramen-
ta de comunicação com o cliente, 
ela ainda não é explorada em to-
do seu potencial de segmentação 
de clientes e personalização de 
conteúdo. A análise é aplicada por 
36% dos entrevistados para perso-
nalizar as comunicações, enquanto 
por 35% deles para qualificar po-
tenciais perspectivas de vendas.

Para ter acesso ao relatório comple-
to, visite: www.br.capgemini.com/ 
maturidade-digital-no-brasil
Fonte: Capgemini

Pesquisa revela que metade 
das empresas brasileiras 
estão investindo em 
transformação digital
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Dados da Pesquisa Mobilidade 
Alelo, realizada pela Alelo, em par-
ceria com o IBOPE CONECTA, mos-
tram que 64% dos trabalhadores 
brasileiros ficam no escritório o dia 
inteiro, 24% a maior parte do tem-
po no escritório e às vezes saem 
para reuniões 
e trabalhos 
externos, 6% 
trabalham na 
rua o dia intei-
ro e 6% atuam 
na rua e às ve-
zes vão ao lo-
cal de traba-
lho. 

Entre as al-
ternativas pa-
ra fugir do 
trânsito na 
hora de vol-
tar para casa, 
21% das pes-
soas aprovei-
tam para fa-
zer compras, 
18% prati-
cam ativida-
de física, 18% permanecem além 
do horário no trabalho, 12% fre-
quentam algum tipo de curso, 
10% buscam outras alternativas e 
44% optam por enfrentar o trân-
sito.   

Já com relação à flexibilidade 
de horário para fugir do trânsito, 
68% dos brasileiros afirmam que 
essa não é uma alternativa per-
mitida nas empresas onde tra-
balham e, desse total, 78% dos 
trabalhadores são do ramo da 

Estar informado e atualizado 
é requisito indispensável para 
quem busca sucesso profissional. 
Pensando nisso, a Revista Brasi-
leira de Administração - RBA re-
pete a promoção “Quitou anui-
dade do CRA, ganhou a RBA”.

Em 2017, os profissionais regis-
trados que quitarem a anuidade 
do Conselho Regional de Admi-
nistração até o próximo dia 31 de 
janeiro podem garantir um ano 
de assinatura gratuita da RBA. 

Para participar, basta efetuar o 
pagamento da anuidade no pra-
zo acima. Após a validação dos 
dados, os CRAs enviarão as lista-
gens com os nomes para o Con-
selho Federal, que fará a inclusão 
deles no mailing para recebimen-
to da revista via correio. Os pro-
fissionais contemplados recebe-
rão as edições entre os números 
117 (março/abril de 2017) e122 
(janeiro/fevereiro de 2018).

Sobre a Revista 
A RBA é produzida bimestral-

mente pelo Conselho Federal de 
Administração – CFA e traz, den-
tro do cenário nacional, reporta-
gens, entrevistas, artigos e edi-
toriais importantes para o de-
senvolvimento da carreira pro-
fissional de administradores e 
tecnólogos. Hoje, a Revista tem 
tiragem de 120 mil exempla-
res certificados pelo IVC. Acesse 
www.revistarba.com.br e leia edi-
ções anteriores.

Quitou anuidade 
do CRA em janeiro, 
ganhou a RBA

Compras, atividade física e ficar além do 
horário no trabalho são as alternativas 
dos trabalhadores para fugir do trânsito

indústria. Outro dado bastante 
relevante é que 68% dos entrevis-
tados dizem que as empresas não 
estimulam o uso do transporte al-
ternativo, mas para aquelas que 
incentivam outros meios para ir 
e vir do trabalho, o levantamen-

to mostrou que, 
como opção, as 
empresas ofe-
recem fretado, 
estimulam caro-
nas entre os co-
laboradores, im-
plantam bicicle-
tários e instalam 
chuveiros. 

Em média, 
63% dos traba-
lhadores das 
principais capi-
tais brasileiras 
demoram até 40 
minutos para se 
deslocarem de 
casa até o traba-
lho. Já a distân-
cia percorrida, 
em média, são 

16 quilômetros. 
A pesquisa Mobilidade Alelo 

foi realizada pelo CONECTA, por 
meio de entrevistas online, com 
2.450 pessoas, sendo 48% ho-
mens e 52% mulheres, todas eco-
nomicamente ativas, com uma 
idade média de 36 anos (inter-
valo observado: de 18 a 60 anos) 
e residentes em 9 capitais – São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Porto Alegre, Recife, Curi-
tiba, Salvador, Brasília e Goiânia.
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tes campos do conhecimento. 
A RAP registra aqui alguns des-

taques dos três dias de evento. 

Liderança Adaptativa
Apesar de distintos, os concei-

tos de autoridade e liderança se 
entrelaçam e, não raro, causam 
uma confusão que pode atrapa-
lhar o desenvolvimento de todos 
os tipos de relação. Esse foi o tom 
da palestra Liderança Adaptativa 
– Por que liderar exige mais que 
apenas autoridade. “Em geral, fa-
zemos uma confusão sobre o que 
é liderança e o que é autoridade. 
E só quando você faz a distinção 
dos conceitos é que muitas coi-

A 16ª edição da HSM Expo 
2016 - maior evento de 
gestão empresarial da 
América Latina - reali-

zado entre 7 e 9 de novembro, 
chamou a atenção pelo novo 
formato. Alinhado às tendências 
mundiais, os participantes tive-
ram uma experiência "sob me-
dida" ao participar. De acordo 
com as suas necessidades e 
negócios, puderam compor sua 
própria trilha de aprendizagem, 
além de se atualizarem em temas 
essenciais para a carreira e ges-
tão com as maiores autoridades 
mundiais em inovação, empreen-
dedorismo, estratégia e diferen-

sas começam a emergir”, afirmou 
Ronald Heifetz, fundador do Cen-
tro de Liderança Pública da John 
Kennedy School of Government, 
de Harvard, e considerado uma 
das maiores autoridades mun-
diais na área. Na visão de Hei-
fetz, todos nascem em um mundo 
montado sobre o conceito de au-
toridade, que começa com a dos 
pais, passa para a relação com os 
professores e depois empregado-
res. “Os sistemas de autoridade 
nascem da confiança e seriam 
o suficiente se vivêssemos em 
um ambiente estável, mas não 
é o que acontece. À medida em 
que as pessoas ganham autori-
dade, elas podem abusar do seu 
poder e violar esse ambiente de 
confiança. Daí a importância do 
conceito de liderança adapta-
tiva”, explicou Heifetz.

Sustentabilidade continua 
em pauta

O que as empresas podem fa-
zer e o que, de fato, elas ganham 
se preocupando com sustenta-
bilidade? Foram esses os ques-
tionamentos que nortearam a 
palestra Sustentabilidade como 
fonte de inovação empresarial. 
“Além de ser uma fonte de ne-
gócios, sustentabilidade é uma 
maneira de construir signifi-
cado, envolvimento e uma forma 
de proteção da marca”, afirmou 
Rebecca Henderson,  diretora da 
Business & Environment Initia-
tive de Harvard. Ela concorda 
que atuar de forma sustentável 
não é tarefa fácil, mas fica bem 
mais factível quando a empresa 
tem um propósito. “As pesquisas 
nos mostram que uma empresa 
que adota um propósito com foco 
moral e que seja autêntico tem 
vantagens que vão do maior en-

HSM Expo 2016 

HSM Expo 2016

16ª edição 
da HSM Expo 

trouxe as princi-
pais tendências 
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ços sob a perspectiva certeira 
de que a tecnologia vai conti-
nuar crescendo de forma expo-
nencial. “Temos uma crença de 
que todas as empresas existentes 
atualmente, quer elas saibam ou 
não, serão uma empresa de tec-
nologia e não que apenas usarão 
tecnologia”, afirmou Paula. 

Nesse cenário de expansão, o 
jornalista Leonardo Sakamoto 
chamou a atenção para o com-
bate ao ódio e à intolerância nas 
redes. “É muito triste quando 
você percebe que o leitor não se 
preocupa em saber se determi-
nada informação é falsa ou ver-
dadeira. O leitor só quer saber 
se aquilo tem credibilidade para 
ele. E, nesse caso, credibilidade 
não tem relação nenhuma com a 
veracidade, mas com o número 
de ‘likes’. Se uma informação tem 
dois ‘likes’, é vista como mentira. 
Se tem 15 mil ‘likes’, mesmo 
sendo um absurdo, é tida como 
verdade”, exemplificou Sakamoto.

transfere. Mas na escassez de 
recursos, esperança, liberdade 
e futuro é que são forjados os 
grandes líderes, a exemplo de 
Mandela e Martin Luther King", 
lembrou.

Gestão de excelência
O mais influente e respeitado 

pensador da gestão da atualidade 
e considerado o sucessor de Pe-
ter Druker, Jim Collins, condu-
ziu uma pesquisa que se propôs 
a mostrar as características dos 
líderes de nível cinco. “Vimos que 
não é questão de gênero ou de 
personalidade. O que os distin-
gue é a humildade pessoal com-
binada com uma determinação 
implacável. O líder nível cinco 
tem o espírito de servir uma 
causa. Ele é incansável e não 
foca somente em sua carreira, 
mas no cuidado com o pessoal. 
Ele constrói uma grandeza”, ex-
plicou Collins. 

Os desafios da tecnologia
Uma revolução com muitos 

desafios e preocupações. Para 
Paula Bellizia, presidente da Mi-
crosoft Brasil, esse é o tom desse 
momento em que a “nuvem” as-
sume o protagonismo nas rela-
ções. “De 1970 para cá, vivemos 
a quarta revolução industrial. 
Várias empresas começam a pen-
sar em solução de desafios his-
tóricos, como a cura do câncer. 
Mas, ao mesmo tempo em que 
isso acontece, também temos 
novas preocupações: será que a 
regulação está pronta para que 
se viva essa tecnologia em todo o 
seu potencial?”, questionou.

Uma das preocupações mais 
importantes, disse, é a questão 
da segurança e da privacidade, 
uma discussão que requer avan-

volvimento dos colaboradores ao 
aumento de lucratividade”, disse. 
Mas é preciso paciência. “O pro-
pósito impulsiona a inovação, 
mas o foco é no longo prazo. Se 
as empresas decidirem não con-
tratar trabalho infantil, não pagar 
propina e não destruir florestas 
para a plantação de sojas, elas 
podem causar mudanças sociais 
incríveis”, alertou. 

Quando é hora de mudar
Com um currículo que consta a 

condução com êxito de dezenas 
de processos de reestruturação – 
em alguns casos chegou a atuar 
como CEO interino de seus clientes 
– Claudio Galeazzi falou sobre os 
desafios envolvidos nesse trabalho 
de repensar uma estrutura orga-
nizacional. Tudo começa, segundo 
ele, quando o empresário não 
tem consciência de que o negócio 
não terá sucesso futuro a menos 
que ele se atualize.  Segundo ele, 
quando ninguém reflete sobre 
os caminhos, os sintomas come-
çam a aparecer, como queda nas 
vendas e aumento nos estoques, 
nos custos e nas despesas. E as 
mudanças devem, se necessário, 
estarem sobrepostas à cultura e 
tradição da empresa. “Elas têm de 
ser respeitadas até o ponto em que 
não prejudiquem os negócios. Se 
prejudicarem, têm de ser desconsi-
deradas”, defendeu Galeazzi. 

E é exatamente nesse momento 
de escassez que se consegue 
vislumbrar quem são os líderes, 
afirma Odino Marcondes, soció-
logo e consultor. Em sua fala, 
ele destacou que grandes líde-
res sempre surgem e atuam em 
contextos de escassez. “A abun-
dância, pela própria caracterís-
tica, é o território do burocrata, 
que não precisa criar. Ele apenas D
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Segundo Rebecca Henderson, sustentabilidade 
é uma maneira de construir significado
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dade, Bailenson tem ajudado em-
presas e pessoas a navegar pelo 
furacão da realidade virtual e fa-
lou para os líderes sobre a maior 
onda de criatividade da história. 
“A realidade virtual é a essência 
da criatividade, ela foi projetada 
para dar asas à sua imaginação”, 
disse ele que, no entanto, de-
fende que essa tecnologia seja 
reservada a coisas impossíveis, 
perigosas, caras e raras.

Preconceitos
Renato Meirelles, presidente 

do Instituto Locomotiva e fun-
dador do Data Popular, apresen-
tou dados preocupantes: apesar 
de apenas 14% dos homens se 
considerarem machistas, mais de 
93% dos brasileiros acreditam 
que vivem em uma sociedade 
machista. Mesmo que somente 
6% da população seja favorável 
à diferença salarial entre homens 
e mulheres, seis de cada dez bra-
sileiros preferem trabalhar com 
um chefe do sexo masculino. Pes-
quisas também mostram que se 
os salários de homens e mulheres 
fossem equivalentes, haveria um 
acréscimo de bilhões na econo-
mia. “Se não for por machismo, 
que seja por inteligência. O ma-
chismo atrapalha o desenvolvi-
mento das empresas brasileiras”, 
afirmou Meirelles, que participou 
de um painel sobre a equidade de 
gênero para os negócios. 

Novos modelos 
Romper com o modelo tradicio-

nal de gestão – o que dá primazia 
ao homem e à busca desenfreada 
pelo lucro – é também o objetivo 
de Márcio Fernandes, presidente 
da Elektro, uma das maiores dis-
tribuidoras de energia elétrica do 
país, e considerado pela revista 

Você S/A o líder mais admirado 
do Brasil em 2014. Fernandes 
criou uma nova filosofia de ges-
tão que desafia o modelo tradi-
cional e propõe a felicidade como 
uma grande vantagem competi-
tiva. “Aquele modelo de missão, 
visão e valores já não funciona 
há muito tempo. Se a empresa 
existe só para fazer lucro, ela é 
desnecessária. A gestão tem de 
considerar quais são os propósi-
tos que fazem sentido na vida de 
uma pessoa e de uma empresa”, 
defendeu.

É uma forma de gestão que 
conversa com esse ambiente 
cada vez mais conectado, como 
mostrou Ricardo Guimaraes, 
fundador e CEO da Thymus 
Branding. Até há algum tempo, 
segundo ele, tudo era previsível, 
com causa e efeito linear. “Nesse 
cenário construímos instituições 
grandes, com hierarquias muito 
poderosas. Isso dava segurança”, 
disse Guimarães. Agora, com to-
dos conectados, pequenas causas 
provocam grandes efeitos em 
tempo real. E isso, claro, exige 
que empresa e funcionários mu-
dem sua forma de ação. “Antes, a 
pessoa ficava feliz por ser tratada 
como uma peça de engrenagem, 
porque a empresa era um reló-
gio. A perenidade agora não é a 
manutenção das coisas, mas a 
adaptabilidade e o trabalho com 
cooperação e agilidade”, esclare-
ceu Guimarães. 

O futuro
A presidente e fundadora da 

Blue Tree Hotels, Chieko Aoki, 
afirmou, em um dos painéis do 
evento que discutiu o Brasil do 
século 22,  que o principal ativo 
a ser preservado e até exportado 
é o dom de acolhimento do bra-

A realidade virtual é a 
essência da criatividade

Imagine ser vítima de um tor-
nado: perder família, amigos, 
casa e não saber se conseguirá 
se manter vivo nos minutos se-
guintes. “Tem experiência melhor 
para que alguém seja sensibili-
zado para a importância da 
discussão sobre as mudanças 
climáticas?”, questionou Jeremy 
Bailenson. Agora imagine que 
essa experiência pode ser real, 
mas sem riscos e de graça. “É 
para isso que serve a realidade 
virtual. O cérebro acredita, nin-
guém se machuca e você pode 
fazer a pessoa mudar de opinião”, 
afirmou o fundador do Virtual 
Human Interaction Lab, da Stan-
ford University.

Pioneiro no campo da virtuali-

"Ela [estratégia] tem de ser vista como uma 
escolha que requer rigor, mas também 
criatividade", defendeu Roger Martin
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sileiro e a habilidade de conviver 
com as diferenças. “O hábito de 
receber bem e essa habilidade 
em aceitar a diferença vai ser 
importante até mesmo porque 
as nações devem estar cada vez 
mais juntas para os desafios que 
terão de enfrentar, como a ques-
tão ambiental”, disse.

Nesse cenário, o consultor Ma-
ximiliano Bavaresco enumerou 
oito pilares para alinhar negócio, 
marca e comportamento, quais 
sejam eles: modelo de negócio, 
proposta de valor, posiciona-
mento mercadológico, propósito, 
identidade da marca, cultura or-
ganizacional, comunicação e re-
lacionamento. “O alinhamento 
desses pilares é fundamental 
para que você tenha uma em-
presa que resista por décadas 
no mercado e que procure as 
respostas dentro da própria or-
ganização”, afirmou.

Ética
Em meio às discussões sobre 

negócios e propósito, o filósofo 
Leandro Karnal revelou a neces-
sidade e preocupação ética den-
tro das organizações. “Nenhuma 
empresa nasce ética. Ética 
pressupõe responsabilidade e a 
crença de que toda escolha im-
plica perda”, disse. No caso das 
empresas, ao recusar o suborno 
e o uso do recibo falso, por exem-
plo, a organização assume que vai 
crescer 4% ao invés dos 20% que 
poderia crescer. “Não pode haver 
choque entre ética e ganho. Não 
é errado ter ganhos, desde que 
eles acompanhem uma carreira 
sustentável gradativa, orgânica 
e permanente”, afirmou Karnal. 

Economia
O economista e consultor Ri-

cardo Amorim discutiu em sua 
palestra as perspectivas positi-
vas para o cenário econômico 
brasileiro. De acordo com o es-
pecialista, a crise já é a palavra 
de ordem do ano de 2016 para o 
Brasil, mas a economia se move 
em ciclos. “Ciclos não são está-
veis, podem ser positivos ou ne-
gativos. Os mais curtos duram 
três anos e os mais longos, oito 
anos. Se não vier uma crise ex-
terna, o Brasil está entrando num 
ciclo onde a economia vai surpre-
ender para melhor”, apostou para 
os cerca de 4 mil executivos que 
assistiam à sua palestra. 

O jornalista e escritor Fernando 
Gabeira analisou a situação glo-
bal – com a vitória de Donald 
Trump ao cargo de presidente 
dos EUA e o aumento dos mo-
vimentos de extrema direita na 
Europa - sob uma perspectiva 
histórica: sempre após uma fase 
de progresso, como foi a queda 

do muro de Berlim há três déca-
das, vem um período de retorno. 
“Não acredito que teremos um 
retorno a um nacionalismo extre-
mado, mas a história nos ensina 
que o progresso não é linear e 
simples”, disse.

Estratégias 
Roger Mart in,  referência 

mundial em estratégia e design 
thinking, fechou a programação 
da 16ª edição da HSM EXPO. O 
estudioso mostrou como a es-
tratégia realmente funciona nas 
organizações. “Percebo que os 
executivos acreditam que a es-
tratégia é importante, mas, ao 
mesmo tempo, crêem que ela 
seja complicada, onerosa e com 
eficácia limitada. Mas ela pode 
ser simples, divertida e eficaz”, 
afirmou. O segredo, segundo ele, 
é pensar a estratégia não apenas 
como processo de planejamento. 
“Ela tem de ser vista como uma 
escolha que requer rigor, mas 
também criatividade”, defendeu. 

Dentro do mesmo contexto, So-
fia Esteves, presidente da DMRH, 
falou sobre o futuro do trabalho. A 
partir de dados que mostram que 
50% dos postos de trabalho atuais 
vão desaparecer até 2050 e dar 
espaço a outro tipo de demanda, 
ela alertou sobre a necessidade de 
que cada profissional pense em 
como se manter relevante nesse 
“futuro volátil e incerto”. “Antes, o 
poder estava com quem detinha o 
conhecimento. Hoje, valorizamos 
quem sabe multiplicar seu conhe-
cimento. Daqui pra frente o poder 
estará cada vez mais na mão de 
quem resolve o problema numa 
velocidade maior. É a liderança 
situacional”, ponderou. 
por Cecilia Stroka e Katia Carmo, com infor-
mações da HSM

Para Leandro Karnal, não pode haver choque 
entre ética e ganho
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2016 foi um ano marcado por inúmeros 
acontecimentos que impactaram na forma 
como o brasileiro enxerga o país e a si 
mesmo. Instabilidade política e econômica, 

maior atenção aos processos de transparência nas 
empresas, diminuição no número de empregos com 
carteira registrada e a busca por aperfeiçoamento 
profissional são apenas alguns exemplos do tur-
bilhão de fatos que nos levaram a sair da zona de 
conforto, muitas vezes pela forma mais difícil. 

As projeções para o próximo ano também são desa-
fiadoras: especialistas acreditam na recuperação da 
economia e consequentemente desenvolvimento, mas 
ainda é necessário cautela e, também, muita análise 
do que foi realizado. Aprender com a crise é um dos 
legados mais importantes para as pessoas e organi-
zações e é neste momento que práticas inovadoras 
transformam cenários consolidados e profissionais 
se adequam às mudanças necessárias. 

Para falar sobre os principais aspectos deste ano e 
as perspectivas para 2017, a Revista Administrador 
Profissional ouviu os coordenadores dos Grupos de 
Excelência - GEs do CRA-SP para um panorama geral 
sobre as principais áreas da Administração, que são 
debatidas no Conselho pelos membros dos GEs e es-
tudadas como forma de auxiliar e colaborar com as 
mudanças da sociedade.

Os avanços e 
desafios no campo 
da Administração

Panoramas e 
perspectivas
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Saúde precisando de atenção
 

Contar com um sistema de 
saúde de excelência é o sonho 
de todo brasileiro e poderia ser 
realidade se tivéssemos a pro-
fissionalização da área e a boa 
administração dos recursos des-
tinados ao setor. É o que defende 
o coordenador do Grupo de Ad-
ministração em Saúde, Adm. Wal-
domiro Federighi. 

“A atual crise brasileira fez a 
economia encolher alguns bi-
lhões de dólares, mas estima-se 
que até 2018 o país conseguirá 
se recuperar. Aproveitando esse 
otimismo, gostaria de acordar de 
um sonho e me deparar com vá-
rias soluções na área da saúde: 
a integralidade do SUS virou re-
alidade e o atendimento deixou 
de ser fragmentado; a estratégia 
de saúde da família se tornou 
prioridade e a rede de atenção 
primária tornou-se eficaz, com 
quase 80% de soluções; a rever-

são do modelo hospitalocêntrico 
mostrou que apenas 30% dos pa-
cientes precisam de internação 
e, com isso, a capacidade insta-
lada de leitos passou atender a 
demanda; a judicialização em ní-
veis aceitáveis resultou economia 
considerável e a inflação da área 
da saúde (2,2 vezes maior que a 
normal, por várias razões) caiu a 
níveis próximos da inflação ofi-
cial”, lista Federighi. 

“O meu sonho também prevê 
que a crescente expectativa de 
vida e a decrescente mortali-
dade levaram o SUS e os planos 
de saúde a investirem mais em 
programas de qualidade de vida 
aos adultos ativos e a tratamen-
tos paliativos aos idosos termi-
nais, com maior economicidade 
nos resultados e na ocupação 
dos leitos hospitalares. A área 
da Saúde passou a movimen-
tar perto de 12,0% do PIB, se 
mostrando um ramo promissor. 
Neste meu devaneio evidencia-
-se que o problema atual não é a 
falta de recursos, mas sim como 
eles são administrados”, afirma o 
coordenador.

  
Estratégia na prática

A corrupção foi um dos prin-
cipais temas deste ano, senão 
o principal, envolvendo tanto o 
alto escalão quanto as pequenas 
empresas. Por isso, falar sobre 
estratégia e planejamento, itens 
primordiais da Administração, 
continua sendo tão importante no 
próximo ano. É o que defende o 
coordenador do Grupo de Adminis-
tração Estratégica e Planejamento, 
Adm. Eduardo Piedade. 

“O tema central de 2016 foi a Lei 
Anticorrupção, os limites e as con-
sequências para empresas e admi-

nistradores profissionais. Tivemos 
a rica oportunidade de enfrentar 
alguns dos principais paradigmas 
que emperram o desenvolvimento 
do país, repercutem na vida de to-
dos e em especial sobre a carreira 
dos administradores. Concluímos 
que a recente corrida pela implan-
tação das políticas de compliance, 
ainda que bem vinda, é, na maioria 
das vezes, apenas uma forma de 
atender as exigências contratuais 
do mundo dos negócios e acarreta 
a grave possibilidade de imputar 
responsabilidades criminais aos 
profissionais de administração 
sobre assuntos e decisões para as 
quais eles sequer foram consulta-
dos”, analisa o administrador.

Para o próximo ano, Piedade 
enfatiza o envolvimento do grupo 
e a necessidade de sensibilização 
da sociedade. “Seguiremos 2017 
compromissados em enfrentar 
os principais temas emergentes 
da sociedade brasileira, com o 
objetivo inalienável de incluir ad-
ministração estratégica e o plane-
jamento na rotina dos empresários, 

Adm. Waldomiro Federighi

Adm. Eduardo Piedade
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governantes, profissionais admi-
nistradores públicos e executivos 
do setor privado. Cremos que o 
Brasil precisa de administradores 
e estamos dispostos a servir”, en-
fatiza o coordenador

Logística em cena

Embora essencial nas transa-
ções comerciais, a logística cos-
tuma desempenhar seu papel de 
forma silenciosa. Porém, com 
a recente realização de mega-
eventos no país, como a Copa 
do Mundo e as Olimpíadas, a 
sociedade passou a entender a 
importância deste setor que in-
fluencia diretamente nos lucros 
e resultados das organizações. 
O Adm. Marcos Antônio Maia 
de Oliveira, membro do Grupo 
de Administração de Opera-
ções Empresariais e Logística, 

destaca a necessidade de inves-
timento e maior conhecimento 
sobre a área.

“A globalização, a mudança no 
comportamento dos consumi-
dores e as reduções do ciclo de 
vida dos produtos exigem que 
as organizações adquiram e de-
senvolvam novas competências 
para conquistar e manter clien-
tes. As empresas operam em um 
ambiente complexo e competi-
tivo, buscando a diferenciação e 
vantagens em relação aos seus 
concorrentes. Cada organização 
tenta encontrar seu próprio ca-
minho, de forma singular, com-
binando de maneira distinta 
seus recursos e capacidades. 
Apesar das diferenças individu-
ais, um ponto comum pode ser 
observado: empresas com grande 
eficácia operacional utilizam a lo-
gística de forma estratégica para 
seus negócios”, enfatiza Oliveira. 

“Em 2015, cerca de 12% da re-
ceita foi consumida com despesas 
em armazenagem e transporte, 
ante 11,5 % (2014) e 10,54% 
(2012) – conforme pesquisa FDC 
2015, com 142 empresas de 22 
segmentos industriais. Esse ce-
nário influencia cortar custos e, 
dessa forma, a logística passa a 
ser um diferencial competitivo 
sustentável ao mercado”, explica 
o administrador.

Profissionalização na 
solidariedade

O terceiro setor ganha cada vez 
mais destaque na sociedade e tem 
oferecido oportunidades para 
profissionais de diversas áreas, 
principalmente administradores. 
Um campo que proporciona re-
conhecimento profissional e pes-
soal e mobiliza a população e o 

empresariado em prol de ações 
que visam beneficiar causas im-
portantes. 

“Apesar da administração do 
Terceiro Setor ainda não ser 
ainda muito conhecida (sim, há 
espaço de desenvolvimento pro-
fissional para o administrador), 
o seu tamanho é significativo. As 
organizações do Terceiro Setor 
(Organização Não-Governamen-
tal - ONGs, Organizações de So-
ciedade Civil – OSCs, entidades) 
são financiadas pelas doações de 
quem acredita em suas causas. 
E, nesse ano, aprendemos o que 
isso representa: os brasileiros 
doaram quase 14 bilhões de reais 
às ONGs em 2015. Um número 
fantástico!  O resultado é bom, 
mas não representa fartura: em 
razão da crise econômica brasi-
leira, muitos deixaram de doar, 
incluindo empresas e governo. 
De todo modo, a sociedade civil 
se fortaleceu em 2016, benefi-
ciada por uma legislação que 

Adm. Marcos Antônio Maia de Oliveira

Adm. João Paulo Vergueiro
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torna mais transparente a rela-
ção das ONGs com o governo, 
possibilita a remuneração dos 
dirigentes e amplia o incentivo 
fiscal. Para 2017, a expectativa 
é de mais profissionalização do 
setor, com organizações melhor 
preparadas, mais eficientes e, 
principalmente, ampliando sua 
capacidade de gerar receita 
(doações)”, acredita o Adm. João 
Paulo Vergueiro, coordenador do 
Grupo de Administração do Ter-
ceiro Setor. 

Energia que move o país

Os debates mundiais com rela-
ção às fontes renováveis de ener-
gia têm pautado a preocupação 
da sociedade para um mundo 
mais sustentável. Um tema de ex-
trema importância dado o avanço 
tecnológico, principalmente nas 
nações em desenvolvimento. 
Para o coordenador do Grupo de 
Negócios de Energia, Adm. Fer-
nando Marques, espera-se no ano 

que vem um maior consumo de 
energia e maiores investimentos 
no setor. 

“A energia constitui-se em tema 
estratégico da comunidade inter-
nacional, inserida no conceito 
de desenvolvimento sustentável 
e no uso mais eficiente dos re-
cursos naturais do planeta.  Vi-
venciamos uma competição cada 
vez mais acirrada entre os países 
pelos recursos naturais, conju-
gada com uma perene busca pela 
segurança energética, essencial 
para o desenvolvimento. O ano 
de 2016 termina com uma queda 
no consumo de energia no Brasil 
em comparação ao ano anterior, 
face a persistência da crise eco-
nômica. Espera-se, para 2017, a 
retomada da confiança do setor, 
tendo em vista uma recuperação 
da economia, mesmo que tímida 
na ordem de 1,5%, levando a um 
aumento no consumo de ener-
gia. Projeta-se investimentos re-
levantes em geração distribuída, 
contribuindo para a inserção da 
energia solar fotovoltaica na ma-
triz energética brasileira e pro-
jetos de eficiência. Este cenário 
enquadra-se nos compromissos 
assumidos pelo Brasil na 21ª 
Conferência do Clima, isto é, de 
possuir uma matriz energética 
até 2030 com participação de 
23% de fontes renováveis não 
hídricas (biomassa, eólica e so-
lar) e 10% de ganho de eficiência 
energética, rumo, assim, a uma 
economia de baixo carbono”, ex-
plica Marques. 

Mediar os conflitos

Importantes ferramentas na re-
solução de conflitos, a Mediação 
e Arbitragem encontrarão, em 
2017, um cenário ainda mais 

propício para o seu desenvolvi-
mento. De acordo com o coor-
denador do Grupo de Mediação 
e Arbitragem, Adm. Luiz Carlos 
Marques Ricardo, é importante 
os administradores repensarem 
estas atividades como campo de 
atuação. 

“Prestes a encerrar o ano de 
2016, é possível afirmar que a 
dedicação do Grupo de Excelên-
cia em Mediação e Arbitragem 
consistiu em ratificar a implan-
tação da nova Lei de Mediação e 
desmistificar a utilização desse 
instituto para solução de confli-
tos. Temos certeza que em 2017 
se inicia um inovador arcabouço 
jurídico que ratificará ainda mais 
a prática no Brasil. Com a entrada 
em vigor da Lei de Mediação em 
2015, importantes aspectos re-
lacionados à prática no país fo-
ram disciplinados, consolidando 
um ambiente ainda mais propí-
cio para o seu desenvolvimento. 
Os administradores possuem 
enorme espaço para utiliza-
ção, considerando o número de 

Adm. Fernando Marques

Adm. Luiz Carlos Marques Ricardo
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processos que chegam aos Tribu-
nais brasileiros e o conhecimento 
abrangente desses profissionais”, 
enfatiza o coordenador. 

Segundo Marques Ricardo, 
eventos como a palestra realizada 
no Encontro do Conhecimento 
em Administração – ENCOAD re-
velam que o interesse do público 
decorre justamente da relação 
direta que a mediação tem com 
a Administração. O objetivo, em 
2017, é ainda maior. “Somos so-
licitados e questionados quanto 
à viabilização de uma Câmara de 
Mediação e Arbitragem SAESP/
CRA-SP para a Administração e 
nossa grande meta para o pró-
ximo ano é justamente a implan-
tação desta Câmara”, anuncia. 

Mercado para os jovens

Para quem está no início da 
carreira, 2016 não foi um dos 
melhores anos: com o mercado 

de trabalho cada vez mais com-
petitivo, os jovens profissionais 
tiveram dificuldades para encon-
trar sua primeira oportunidade. 
Diante deste cenário, muitos já 
procuram especializações e de-
senvolvimento de competências 
que sejam vistas como diferen-
ciais nos processos seletivos. Se-
gundo o coordenador do Comitê 
Jovens Administradores, Adm. 
Murilo Lemos de Lemos, a dica 
fundamental é não desistir e in-
vestir sempre em conhecimento.  

“2016 viu o início da retomada 
do crescimento econômico do 
país, mas é um processo lento, 
que tem na recuperação do em-
prego um dos seus últimos es-
tágios - provavelmente apenas a 
partir do segundo semestre de 
2017, na melhor das hipóteses. 
Por conta deste cenário, para o 
jovem administrador, em início 
de carreira, o primeiro emprego 
fica mais difícil de ser conquis-
tado. A sugestão é não desani-
mar, buscar o aprimoramento 
profissional constante, ter um 
currículo bem elaborado, estar 
preparado para as entrevistas e, 
principalmente, ter autoconheci-
mento e objetivos profissionais 
claros. Outra sugestão é o cami-
nho do empreendedorismo, mas 
não por mera necessidade, e sim 
por vocação, conhecendo os prós 
e contras desta alternativa e bus-
cando associar-se com parceiros 
experientes na área específica de 
negócio a ser explorada”, reco-
menda Lemos de Lemos. 

Geração após geração

Administrar uma empresa fa-
miliar é um desafio que envolve 
muito mais do que as práticas da 
ciência administrativa. Conciliar 

interesses, expectativas e gerir os 
conflitos são apenas algumas das 
dificuldades que requerem aten-
ção. A coordenadora do Grupo de 
Administração de Empresas Fa-
miliares, Adm. Sandra Regina da 
Luz Inácio, mostra que em 2017 
as organizações devem buscar 
reverter itens que permaneceram 
negativos neste ano. 

“Estudos e pesquisas do Grupo 
realizados em 2016 infelizmente 
mostraram que as empresas fa-
miliares continuam cometendo 
os mesmos erros dos anos an-
teriores, como a não profissio-
nalização e a falta de sucessão 
adequada, itens agravados pela 
crise em que o Brasil vive neste 
momento. Segundo os economis-
tas, a inflação para 2017 irá me-
lhorar e a atividade econômica 
estará mais estável para todos os 
ramos de atividade, incluindo as 
empresas familiares. Já tivemos 

Adm. Murilo Lemos de Lemos

Adm. Sandra Regina da Luz Inácio
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dois pequenos ajustes para cima 
na estimativa do desempenho 
do PIB e também se espera ju-
ros menores, além da queda do 
dólar no ano que vem. Tudo isso 
possibilita que as empresas fa-
miliares tenham expectativas de 
melhoria para novo ano, sempre 
com muito trabalho e confiança, 
utilizando-se dos seus pontos for-
tes: interesses comuns, confiança 
mútua, dedicação dos seus mem-
bros e permanência da cultura e 
valores”, analisa Sandra. 

A administradora dá dicas para 
quem está na administração des-
tas empresas. “Planejar, substi-
tuir produtos e serviços por 
outros mais em conta ou alterna-
tivos, ter uma reserva financeira, 
diversificar e ampliar a carteira 
de clientes são alguns dos conse-
lhos para o próximo ano. A crise 
é uma grande oportunidade para 
muitos”, finaliza. 

A Administração no 
contexto Legal

Estar atento aos aspectos legais 
é item obrigatório para 2017 e 
as empresas devem se prepa-
rar para possíveis itens que in-
fluenciam profundamente nos 
seus resultados. O Adm. Rogério 
Góes, coordenador do Grupo de 
Administração Legal, traça o pa-
norama da área. 

“É incontestável que a Admi-
nistração Legal conquistou seu 
espaço no mercado jurídico e que 
o cenário, hoje, é de profissionali-
zação crescente. Prova disso pode 
ser constatada em nosso Grupo, 
composto por 52 voluntários em 
seis células. O mercado jurídico 
cresceu e a Administração Legal 
também, afinal, o trabalho de-
pende de pessoas e da missão 
de desenvolver, compartilhar 
conteúdo e formar profissionais 
continuamente”, contextualiza.  

“Para 2017, as expectativas gi-
ram em torno do Novo Código de 
Processo Civil - NCPC e da apli-
cação da Lei de Compliance, cri-
minalizando velhos hábitos que 
impactam o ambiente jurídico. 
O NCPC agiliza o rito Judiciá-
rio, aproximando-o em algumas 
situações ao da Arbitragem. As 
etapas que têm impacto finan-
ceiro, muitas vezes difíceis de 
prever, ocorrerão ao longo da 
vida do processo e podem ser 
desencadeadas por decisões ju-
diciais externas que vinculem o 
Juiz ao precedente judicial. O jul-
gamento liminar de improcedên-
cias também impactará o caixa 
das empresas, que devem evitar 
“aventuras” jurídicas, que terão 
os pesados custos das verbas de 
sucumbência. Isso significa que 
provisionar contingências nos 

balanços tornou-se mais com-
plexo e as provisões devem im-
pactar fortemente os resultados”, 
enfatiza o coordenador.  

Pessoas em destaque

As pessoas são o maior patri-
mônio das empresas, sejam estas 
públicas ou privadas. É necessá-
rio ter um olhar individualizado 
para cada colaborador para al-
cançar os resultados esperados 
e é fundamental alocá-los nos 
cargos certos. O Adm. Walter 
Lerner, coordenador do Grupo 
de Administração de Pessoas, 
mostra o atual e futuro cenário. 

“No ano de 2016, os dirigen-
tes empresariais, com ênfase nos 
administradores profissionais, 
compreenderam muito mais cla-
ramente a gravidade dos fatos e 
fenômenos econômicos mundiais 
e as dificuldades em superar as 
crises vigentes nas organiza-
ções para manter empregos, 

Adm. Rogério Góes
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comercializar produtos e servi-
ços, viabilizar tecnologias e gerar 
demandas de mercado com lucra-
tividade. O fator humano eficaz 
com desempenho diferenciado e 
motivado é um capital essencial 
para o alcance de todos os re-
sultados fundamentais e neces-
sários, objetivando inovação e 
competitividade organizacional 
para sobrevivência. Para 2017, 
temos a certeza e prevemos que 
ocorrerá uma indispensável rea-
ção em sistemas e processos re-
novados, estratégias vencedoras, 
pessoas atuando com elevadís-
sima qualificação  e integridade 
exemplar. Cremos, também, na 
ênfase em valores e princípios 
liderados pelos administrado-
res profissionais através de co-
nhecimentos e experiências do 
capital humano,  garantindo o 
aprendizado direcionado para 
o foco das organizações holisti-
camente. Se isto ocorrer, as mu-
danças e adaptações necessárias 
ao crescimento e adaptabilidade 
serão verdadeiras e lucrativas”, 
defende Lerner. 

Expansão do comércio 

Enxergar oportunidades frente 
a cenários incertos é a grande 
meta para o comércio exterior 
em 2017. Muitos acontecimen-
tos deste ano tornaram o cenário 
desafiador e reverter e aprimo-
rar os processos será de total 
importância para a área. É o que 
explica o coordenador do Grupo 
de Relações Internacionais e 
Comércio Exterior, Adm. Edmir 
Kuazaqui. 

 “O comércio exterior brasileiro 
fechará 2016 com uma retração 
em torno de 28%, reflexo de fato-
res estruturais e situacionais do 
país, bem como em relação ao ce-
nário internacional. Sob o ponto 
de vista interno, o país passa 
por uma séria crise institucional 
e comercial, alicerçadas princi-
palmente pela incapacidade do 
governo em reverter positiva-
mente a economia, bem como a 
sua imagem frente aos inúmeros 
escândalos de corrupção. Outro 
ponto é o reconhecimento da 
China como economia de mer-
cado a partir de 2017, além do 
efeito Trump, impactando nas 
nossas vendas internacionais”, 
analisa o administrador.  

“Um dos grandes desafios do 
país será reverter o processo de 
desindustrialização sob o prisma 
econômico, político e também 
pelo lado do aumento da cre-
dibilidade por parte do empre-
sariado brasileiro, que tem de 
perceber que ambientes deste 
gênero, disruptivos, podem gerar 
oportunidades, como a revisão 
de processos e a identificação 
de novos nichos e estratégias de 
marketing internacional. Mais do 
que se adaptar à crise, é pensar 
diferente e solucionar os proble-

mas dos clientes e não simples-
mente atender pedidos”, prevê 
Kuazaqui. 

Administração de 
Condomínios 

Compartilhar espaços comuns 
exige das pessoas respeito à 
normas e regras que valem 
igualmente para todos. Nesses 
momentos, fica clara a necessi-
dade de competências inerentes 
aos administradores profissio-
nais e qualificados, que podem 
determinar o sucesso de uma 
gestão, afinal, um condomínio 
funciona como uma empresa. A 
coordenadora do Grupo de Admi-
nistração de Condomínios, Adm. 
Rosely Schwartz destaca os prin-
cipais pontos do setor. 

“Viver em condomínios residen-
ciais ou trabalhar em condomí-
nios comerciais é uma realidade 
que cresce em todas as cidades 
do país. Essa opção de moradia 
ou trabalho acarreta, entre ou-
tras coisas, o compartilhamento 

Adm. Edmir Kuazaqui
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de espaço comum e a necessi-
dade do cumprimento de várias 
normas por parte dos gestores, 
que envolvem principalmente a 
legislação tributária, trabalhista 
e de segurança. Além disso, há a 
necessidade de gerenciar o for-
necimento de água, de energia, 
as manutenções, as reformas e os 
serviços como portaria e limpeza. 
Também faz parte das atividades 
do gestor o atendimento às ex-
pectativas dos moradores, como 
ocorre nas empresas”, explica 
Rosely. 

Por conta disso, a administra-
dora explica as novas necessida-
des e preocupações para 2017. 
“Em função do quadro atual com 
rápida transformação do setor é 
imprescindível que a administra-
ção de condomínios seja exercida 
por profissionais habilitados, ca-
pazes de valorizar o patrimônio, 
proporcionando maior transpa-
rência às contas. Essa área cons-
titui uma ótima oportunidade 
de trabalho e negócios para os 
administradores.” 

Administração Financeira

Organizar, elaborar, planejar, 
investir e controlar custos são 
apenas algumas das funções 
dos profissionais da área de 
finanças. Em 2016, um ano 
especialmente conturbado, as 
questões relacionadas ao setor 
receberam destaque e geraram 
mudanças de grande impacto 
junto às empresas públicas e 
privadas. O coordenador do 
Grupo de Administração Finan-
ceira, Adm. André Massaro, ex-
plica algumas questões acerca 
do tema no contexto atual.

"No universo das finanças, o 
ano de 2016 foi marcado pela 
retomada dos cortes de juros 
(ainda que graduais e discretos) 
e pela queda nas perspectivas 
de inflação. Porém, tudo isso as-
sociado, em grande parte, a um 
desaquecimento geral da econo-
mia e aumento nos níveis de in-
certeza.  Juros mais baixos são, 
em geral, positivos para o empre-
sário e uma inflação mais baixa 
é positiva para o país como um 
todo, mas tudo indica que 2017 
será um ano tão ou mais desafia-
dor que 2016 no que diz respeito 
à gestão financeira, tanto corpo-
rativa quanto pessoal. Empresas 
terão juros mais baixos, mas a 
aversão ao risco permanecerá 
alta e “dinheiro mais barato” 
não será sinônimo de “dinheiro 
mais acessível”. Esse cenário de-
safiador ressaltará, ainda mais, 
a importância estratégica de 
uma boa gestão financeira nas 
organizações. Mas se o cenário 
promete ser difícil, por outro 
lado não faltarão oportunidades 
para administradores financeiros 
mostrarem seu valor”, defende 
Massaro. 

Ensino Superior em pauta

Formar bons profissionais e 
diminuir a lacuna entre a teoria 
e prática tem sido um desafio 
constante, não só nos cursos de 
Administração. Além deste pa-
norama em constante mudança, 
outros pontos importantes no ce-
nário educacional devem estar na 
pauta dos profissionais do setor. 

“O ensino superior no Bra-
sil teve um avanço nos últimos 
anos. Porém, algumas institui-
ções sentiram o reflexo da crise 
de 2016 e a perda do FIES gerou 
a oportunidade de criar créditos 
próprios a fim de reter alunos. 
Os cursos a distância (EAD) têm 
sido uma alternativa para os es-
tudantes e para as instituições e 
seu número tem aumentado, as-
sim como a procura pelo curso 
de graduação em Administração. 
Em 2017, com certeza, essa pro-

Adm. André Massaro
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2017
As empresas de administração com 
sede no Estado de São Paulo 
deverão contribuir para o seu 
Sindicato, o SINDAESP - Sindicato 
das Empresas de Administração no 
Estado de São Paulo.

Empresas de Administração
Desde 2010 as empresas de 
administração passaram a contar 
com o SINDAESP, que é o sindicato 
voltado exclusivamente para 
representar seus interesses.

Av. Paulista, 1439 • 1º andar • cj. 11 • São Paulo/SP | (11) 4119-1622 • 3263-1140
sindaesp@sindaesp.com.br • www.sindaesp.com.br

cura aumentará”, defende a Adm. 
Teresinha Covas Lisboa, coorde-
nadora do Grupo de Gestão de 
Instituições de Ensino Superior. 

“O alinhamento do mercado de 
trabalho com as instituições de 
educação tem sido a preocupa-
ção dos dirigentes, pois o Brasil 
avança rapidamente em tecnolo-
gia e, com isso, há necessidade 
de formarem-se profissionais 
especializados. Outro ponto im-
portante das Instituições é a In-
ternacionalização de Carreiras, 
exigência nos instrumentos de 
avaliação institucional e que são 
considerados como pontuação 
positiva nos programas de mo-
bilidade acadêmica, intercâm-
bio, oferta de cursos de língua 
estrangeira e presença de alunos 
estrangeiros na IES. Portanto, 
2017 é um ano de muita expec-
tativa, pois o avanço econômico 
e social depende de profissionais 
capacitados e bem formados”, fi-
naliza Teresinha. 

Teletrabalho gera redução 
de custos

O teletrabalho proporciona aos 
colaboradores e às empresas di-
versos benefícios e tem sido ado-
tado por inúmeras organizações 

também como forma de reduzir 
custos e melhorar o desempe-
nho dos profissionais. A Adm. 
Vera Boscatte, coordenadora do 
Grupo de Teletrabalho e Mobili-
dade Corporativa, explica porque 
a prática pode colaborar com a 
qualidade dos serviços e ativida-
des em 2017. 

“O Brasil apresentou, no ano 
de 2016, um crescimento visível 
quanto à utilização dos horários 
flexíveis de trabalho. Os órgãos 
públicos, tendo na área jurídica 
um foco expressivo, implantaram 
o teletrabalho definindo metas 
e instrumentos de mensuração 
do desempenho, na tentativa de 
aperfeiçoar a prestação dos ser-
viços públicos, com economia de 
despesas. Empresas privadas vi-
ram no teletrabalho uma maneira 
eficaz de reter seus talentos. As 
preocupações legais tornaram-
-se mais seguras e a tecnologia, 
com a sua constante evolução, 
vem permitindo controles aper-
feiçoados, principalmente da 
segurança da informação. Vale 
ressaltar que as métricas são 
indispensáveis na utilização do 
teletrabalho. Um ponto crítico e 
desatualizado quanto a prática é 
que a sociabilização do empre-
gado torna-se prejudicada. Hoje, 

entretanto, com os instrumentos 
de web conference e normati-
vos específicos de participação 
em reuniões e eventos de ca-
pacitação, tal fato deixa de ser 
preponderante. Para 2017, o te-
letrabalho será um instrumento 
relevante quanto aos recursos 
empresariais e públicos, na vi-
são de economicidade neces-
sária à reestruturação do país”, 
enfatiza Vera. 
por Maria Cecilia Stroka e Katia Carmo

Adm. Vera Boscatte
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dentro do Centro do Conhecimento 
(que abriga os Grupos de Excelência, 
responsáveis por estudar temas da 
Administração juntamente com pro-
fissionais de outras áreas), um novo 
Grupo responsável por debater os 
princípios do Pacto, seus objetivos 
de desenvolvimento sustentável e a 
gestão responsável. 

Ser signatário do Pacto Global 
significa estar entre empresas e 
organizações diversas que repre-
sentam diferentes setores da econo-
mia, regiões geográficas e buscam 
gerenciar seu crescimento de uma 
maneira responsável, que contem-
ple os interesses e preocupações de 

O Conselho Regional de 
Administração de São 
Paulo – CRA-SP é, agora, 
o novo signatário do 

Pacto Global das Nações Unidas. 
A adesão, aprovada no final de 
novembro, é um passo importante 
para o Conselho, que se compro-
mete a apoiar, defender e difundir 
os dez princípios do Pacto para os 
seus colaboradores, profissionais 
de administração e empresas da 
área, além da sociedade em geral. 
O Conselho também se compro-
mete a participar, de acordo com 
suas atribuições, das atividades 
do Pacto Global e pretende criar, 

suas partes interessadas - incluindo 
funcionários, investidores, consumi-
dores, organizações militantes, asso-
ciações empresariais e comunidade.

O que é o Pacto Global
O Pacto Global, anunciado mun-

dialmente pelo Secretário Geral das 
Nações Unidas no Fórum Econômico 
Mundial (Fórum de Davos) em 1999, 
foi oficialmente lançado em 26 de 
julho de 2000 no escritório da ONU, 
em Nova Iorque. O Pacto é uma 
iniciativa desenvolvida pelo ex-se-
cretário-geral da ONU, Kofi Annan, 
com o objetivo de mobilizar a co-
munidade empresarial internacio-
nal para a adoção, em suas práticas 
de negócios, de valores fundamen-
tais e internacionalmente aceitos 
nas áreas de direitos humanos, re-
lações de trabalho, meio ambiente 
e combate à corrupção, refletidos 
em 10 princípios (ver página ao 
lado). Essa iniciativa conta com a 
participação de agências das Na-
ções Unidas, empresas, sindicatos, 
organizações não governamentais 
e demais parceiros necessários 
para a construção de um mercado 
global mais inclusivo e igualitário. 
Atualmente o Pacto conta com mais 
de 12 mil organizações signatárias 
articuladas por cerca de 150 redes 
ao redor do mundo.

O Pacto Global não é um instru-
mento regulatório, um código de 
conduta obrigatório ou um fórum 
para policiar as políticas e práticas 
gerenciais. É uma iniciativa voluntá-
ria que procura fornecer diretrizes 
para a promoção do crescimento 
sustentável e da cidadania, por meio 
de lideranças corporativas compro-
metidas e inovadoras.

A Rede Brasileira
Fundada em 2003, a Rede Bra-

sileira do Pacto Global da ONU 

CRA-SP é o mais novo 
signatário do Pacto Global 

Pacto Global
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trias do Estado do Paraná (FIEP) e 
BASF (presidência).

Hoje, o Pacto Global no Brasil 
vem impulsionando diversas em-
presas no país a adotarem a cida-
dania empresarial como padrão 
para a gestão de seus negócios e 
outras organizações na intensifica-
ção deste movimento onde ele já 
está se encontra consolidado.

O Fórum Pacto Global, último 
evento realizado pela Rede Brasil, 
na capital paulista em novembro, 
contou com mais de 400 espec-
tadores que assistiram a oito 
painéis temáticos sobre como o 
setor privado deve trabalhar para 
implementar os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) e 
cumprir as metas da Agenda 2030 
(conjunto de programas, ações e 
diretrizes que orientarão os traba-
lhos das Nações Unidas e de seus 
países membros rumo ao desen-
volvimento sustentável). O evento 
teve a participação de represen-
tantes de empresas signatárias e 
não signatárias, governo federal e 
estaduais, além de parceiros e in-
teressados no assunto, permitindo 
um ambiente de compartilhamento 
de experiências e networking entre 
todos os públicos.

Como aderir
As empresas e/ou organizações 

interessadas em aderir ao Pacto 
Global precisam preencher a carta 
modelo (que deve ser assinada 
pelo principal executivo da insti-
tuição) e o formulário para análise 
da proposta. Os arquivos estão dis-
poníveis para consulta e preenchi-
mento diretamente no endereço 
http://www.pactoglobal.org.br/
artigo/58/Como-Aderir e o envio 
da solicitação também é realizado 
de forma totalmente on-line. 
por Redação

36 organizações de referência em 
sustentabilidade e empresas líderes 
em setores estratégicos para a eco-
nomia brasileira. A atual diretoria é 
composta por Itaú Unibanco, PwC, 
Grupo Abril, Federação das Indús-

representa hoje a 4ª maior rede 
local, com mais de 700 signatá-
rios. Atuando em parceria com o 
Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), está 
sob a gestão de um comitê com 

OS DEZ PRINCÍPIOS
O Pacto Global defende dez princípios universais, derivados da 
Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da 
Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Di-
reitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Na-
ções Unidas contra a Corrupção.
São eles:

DIREITOS HUMANOS

1
As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de 
direitos humanos reconhecidos internacionalmente; 
e

2 Assegurar-se de sua não participação em violações 
destes direitos.

TRABALHO

3
As empresas devem apoiar a liberdade de associação 
e o reconhecimento efetivo do direito à negociação 
coletiva;

4 A eliminação de todas as formas de trabalho forçado 
ou compulsório;

5 A abolição efetiva do trabalho infantil; e

6 Eliminar a discriminação no emprego.

MEIO AMBIENTE

7 As empresas devem apoiar uma abordagem 
preventiva aos desafios ambientais;

8 Desenvolver iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental; e 

9 Incentivar o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis.

CONTRA A CORRUPÇÃO

10 As empresas devem combater a corrupção em todas 
as suas formas, inclusive extorsão e propina.



Desde que passou a ofere-
cer diferentes benefícios 
e descontos em serviços 
essenciais e variados, a 

partir de 2015, o Conselho Regio-
nal de Administração de São Paulo 
– CRA-SP aumentou significativa-
mente a presença de seus registra-
dos na sede, localizada na capital 
paulista. Largamente utilizados, os 
serviços só puderam chegar aos 
administradores por meio de par-
ceria estabelecida com o Sindicato 
dos Administradores no Estado de 
São Paulo – SAESP. 

A parceria deu início ao ofere-
cimento de diversos benefícios 
não só para o profissional de ad-
ministração, mas também para as 
empresas. Muitos dos serviços são, 
inclusive, extensivos às famílias. 
A ação gerou proximidade e van-
tagens e deu início à construção 
de uma nova identificação com o 

Conselho. Para se ter uma ideia, 
os registrados enviam depoimen-
tos espontâneos pelo atendimento 
prestado (veja na página 30).

Assim como no SAESP, a de-
cisão do Conselho teve grande 
êxito, entre outros motivos, por 
gerar facilidade a serviços es-
senciais, muitos deles alocados 
no próprio CRA-SP (Rua Estados 
Unidos, 865/889) e no SAESP 
(Rua Canadá, 111).  É o caso dos 
postos da Junta Comercial do Es-
tado de São Paulo – JUCESP, da 
Receita Federal, do Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE, do 
Centro de Integração Empresa-
-Escola – CIEE, da Prevent Senior 
(assistência médica), da Quali-
corp, da Caixa Econômica Fede-
ral, da Certificação Digital Serasa 
e da Assessoria Jurídica e Traba-
lhista. A relação consolidada en-
tre o CRA-SP/SAESP e os vários 

órgãos comprovam a credibili-
dade e demonstram o comprome-
timento com o desenvolvimento 
e bem-estar dos profissionais.

A busca pelos serviços 
cresce 

Descontos em medicamentos 
(nas redes Drogasil, Raia, Droga-
ria São Paulo), em exames labora-
toriais (como Laboratórios Fleury 
e clínicas médicas), em academias, 
em universidades (como Anhembi 
Morumbi e FMU, por exemplo), 
agências de viagens, além das 
assessorias jurídica e trabalhista 
têm fortalecido, cada vez mais, 
a relação Conselho/registrados.  
São muitas as parcerias que 
proporcionam descontos e be-
nefícios. Vale a pena conferir a re-
lação completa no site do Clube: 
www.clubedeservicossaesp.com.br. 
Acesse e conheça.
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Clube de Serviços

Um novo conceito de Conselho



Como algumas pessoas transformam ideias em 
empreendimentos que resistem e perduram? Por 
que algumas são bem-sucedidas enquanto outras 
fracassam? O Código dos Criadores revela as seis 
habilidades essenciais que transformam pequenas 
ideias em grandes empresas. O livro é baseado em 
200 entrevistas com os líderes mais empreendedores 
da atualidade, incluindo os fundadores de LinkedIn, 
Ebay, Under Armour, Tesla Motors, SpaceX, Airbnb e 
PayPal. Segundo a autora, os criadores não nascem 
com uma habilidade inata de imaginar e construir 
empresas de US$ 100 milhões. Eles trabalham para 
isso. E compartilham habilidades fundamentais que 
podem se aprendidas, praticadas e transmitidas. O 
sucesso empresarial, conforme Wilkinson demons-
tra, está ao alcance de todos.

O CÓDIGO DOS CRIADORES
As seis habilidades essenciais 
dos grandes empreendedores
Autora: Amy Wilkinson  
Número de páginas: 240
Editora HSM

29

O novo Código de Processo Civil obriga haver trans-
parência nas nomeações e rotatividade de peritos. 
Além de trazer modificações profundas que obrigam 
peritos experientes a se reciclarem imediatamen-
te, há detalhes que podem retirá-los da atividade, 
sem qualquer aviso. Igualmente, peritos que não 
dominarem o conhecimento necessário podem 
ser excluídos, sumariamente, através de avalições e 
reavaliações dos tribunais. O novo livro Manual de 
Perícias está atualizado e traz toda a transformação 
e alcance do Código de Processo Civil. A obra é indi-
cada a todos os profissionais que desejam atuar ou já 
atuam na Justiça como Perito e Assistente Técnico da 
parte, dois significativos mercados de trabalho sobre 
os quais pouco ou nada é abordado nas faculdades, 
passando despercebidos pela imensa maioria.

MANUAL DE PERÍCIAS
Segundo o novo código de 
Processo Civil
Autor: Rui Juliano
Número de páginas: 640
Rui Juliano

VENCENDO A CRISE
100 dicas para conseguir man-
ter ou trocar de emprego
Autor: Sady Bordin 
Número de páginas: 224
Editora Best Business (Grupo 
Editorial Record)

Como sobreviver e prosperar no concorrido e exi-
gente mercado de trabalho é o lema de Vencendo 
a crise: 100 dicas para conseguir, manter ou trocar de 
emprego. Nele, o autor Sady Bordin lista uma cente-
na de itens que, se aplicados adequadamente por 
profissionais de qualquer área, norteiam em direção 
ao objetivo na carreira. Em doze capítulos, o livro é 
dividido em três blocos temáticos: conseguindo um 
emprego, no qual é proposta uma autoanálise e uma 
investigação da imagem pessoal, que vai desde a 
saúde até a apresentação do currículo; mantendo 
um emprego, onde é contextualizado o ambiente 
empresarial e mencionado cases que resultaram 
em demissão, bem como atitudes que alavancaram 
carreiras; e trocando de emprego, parte do livro de-
dicada a um momento delicado na vida de qualquer 
trabalhador que é a transição de emprego e o cuida-
do necessário ao avaliar uma proposta de mudança 
de trabalho.

Leitura

Há cerca de dez anos, a Lei de Recuperação e Fa-
lências tem sido o instrumento de que as empresas 
se valem para reestruturar suas atividades. A identi-
ficação da crise pelo empresário é essencial, já que 
muitas organizações recorrem à lei de forma tardia, 
quando seu patrimônio pessoal já está dado em ga-
rantia ou quando a operação não é mais viável.
A obra é recomendada para micros, pequenos ou 
médios empresários, que nem sempre têm como 
custear a assessoria técnica especializada para acom-
panhar o processo de reestruturação e que encontra-
rão, no livro, os passos necessários para cumprir essa 
fase dolorosa, mas necessária. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
DE EMPRESAS MÉDIAS E 
PEQUENAS
Guia prático para o credor e o 
devedor 
Autor: Júlio César Teixeira de 
Siqueira
Número de páginas: 192
Editora Trevisan 
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Pesquisa de Satisfação 

Sempre com o compromisso da ex-
celência no atendimento ao cliente, o 
CRA-SP atua focado no aprimoramen-
to constante de suas ações e no desen-
volvimento de serviços para os regis-
trados.
Na sede, os profissionais de adminis-
tração podem responder à Pesquisa 
de Satisfação e avaliar não só o atendi-
mento, mas também as instalações e a 
eficiência nas atividades prestadas.  
Conheça alguns dos relatos deixados 
pelos profissionais que nos visitaram 
recentemente:

A excelência no atendimento comprovada 
pelos profissionais de Administração

Acompanhe mais depoimentos em nossa próxima edição

“Venho parabenizar os trabalhos oferecidos pelo SAESP que, apesar de prestar ser-
viços distintos do CRA, trabalha juntamente com essa casa pela melhoria da nossa 
classe. Gostaria de agradecer em particular a todo Departamento Jurídico colocado 
à nossa disposição que, após várias reuniões, muita dedicação e competência, conse-
guiu resolver meu processo de aposentadoria, desacreditado por outros advogados, 
e por mim, diante da complexidade. Somente com seu desempenho obtivemos su-
cesso. Acho importante e necessário tal agradecimento. Deixo aqui registrado minha 
satisfação pelo excelente trabalho dessa gestão e por todos os serviços prestados 
pelo nosso Conselho e Sindicato em prol dos administradores.”

Adm. José Nasser Junior 
Reg. nº 120751

“Atendimento cordial, todos educados e gentis. 
Local limpo e organizado. Bom atendimento desde a 

portaria até o atendimento final.”

Adm. Deise Maria dos Santos
Reg. 141.301

“Ótimo atendimento.”

Adm. Rogerio Freitas Crema 
Reg. 99.020

“O atendente é muito 
simpático e eficiente.”

Adm. Pedro Pereira de Sá 
Reg. 140.974

 “Atendente muito 
atencioso.”

Adm. Luiz César Benedito
Reg. 138.680
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Connra as versões digitais da
Administrador Pronssional 
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Eventos diversos

24/11
Jantar de Confraternização - Abralimp 
Representante: Cons. Luiz Carlos Mar-
ques Ricardo 

29/11
Palestra A Situação Econômica do País 
e o Quadro Político Brasileiro - Associa-
ção de Dirigentes Cristãos de Empresa 
- ADCE e Sindicato da Indústria de 
Construção Pesada do Estado de São 
Paulo - Sinicesp
Representante: Cons. Rogério Góes

02/12
Jantar 2016 – Sindicato das Empresas 
de Segurança Privada, Segurança 
Eletrônica e Cursos de Formação do 
Estado de São Paulo - SESVESP
Representante: Cons. Antônio Carlos 
Cassarro 

02/12
Palestra Perspectivas da Economia – 
Ordem dos Economistas
Representante: Cons. Antônio Carlos 
Cassarro

07/12
Palestra Desafios e Prioridades para a 
Cidade de São Paulo: Propostas para a 
Nova Gestão – Rede Nossa São Paulo
Representante: Conselheiros Luiz Carlos 
Marques Ricardo e Rogério Góes

12/12
70 anos de Instalação do CRC-SP - 
Conselho Regional de Contabilidade
Representante: Cons. Luiz Carlos Mar-
ques Ricardo

Em nome do CRA-SP, Conselheiros 
e Representantes divulgam perma-
nentemente junto a diferentes públi-
cos – como alunos e coordenadores 
dos cursos das áreas da Administra-
ção, instituições de ensino, empre-
sas públicas e privadas, entidades, 
governo – a missão e os objetivos do 
Conselho, ampliando, assim, a sua 
representatividade na sociedade.
Acompanhe, a seguir, algumas das 
representações realizadas em outu-
bro e novembro: 

Representações e participações em eventos ampliam a 
visibilidade da profissão

Representações

Representação Cerimonial 
em Colação de Grau
01/12
Faculdade Network 

07/12
Centro Universitário Municipal de 
Franca 

08/12
Faculdade de Tupi Paulista – CESTUPI

09/12
Faculdade Reges de Ribeirão Preto 

Apresentações 
Institucionais do CRA-SP
16/11
Centro Universitário das Faculdades 
Metropolitanas Unidas – FMU

17/11
Faculdade Sudoeste Paulista
Faculdade Anhanguera de Campinas
Faculdade de Tecnologia Rubens Lara 
FATEC



A Associação Brasileira de Empre-
sas de Pesquisa – ABEP anunciou, 
no início de dezembro, dois novos 
integrantes da Galeria de Notáveis 
da Pesquisa: Aurora Yasuda, atual 
gestora de conhecimento da Kan-
tar Brasil Insights e Silvio Pires de 
Paula, presidente da Demanda In-
teligência de Marketing e vice-pre-
sidente do CRA-SP. 
Pires de Paula começou a traba-
lhar em pesquisa de mercado em 
1962, atuando como entrevistador 
freelance e depois como verifica-
dor, tabulador manual e supervisor 
de equipes de campo em institu-
tos e agências de propaganda. Em 
1967, fundou a Demanda, inicial-
mente apenas para prestar servi-
ços de campo e tabulação manual. 
Um ano depois, começou a realizar 
pesquisas completas. Foi também 
professor na EAESP-FGV, ESPM e na 
FAAP. Atualmente, também atua 
como membro do Conselho Supe-
rior da ABEP. “É muito bom ser re-
conhecido pelos meus colegas pe-
las crenças e contribuições que eu 
sempre difundi ao longo dos meus 
54 anos de carreira: manter a con-
fiança do cliente, entender e exe-
cutar as demandas, pensar como 

o cliente e estar aberto a aprender 
com os mais jovens”, disse Silvio, 
pouco antes de receber a home-
nagem. 
Aurora Yasuda, gestora de co-
nhecimento da Kantar Brasil In-
sights, ingressou na pesquisa de 
mercado para manter seus estu-
dos no curso de Ciências Sociais 
na USP. Em meio ao movimento 
político-estudantil de 1969, foi 
trabalhar como estagiária na área 
têxtil do Moinho Santista e, de-
pois disso, nunca mais abando-
nou o universo da pesquisa. Nos 
últimos anos, antes de assumir a 
área de gestão de conhecimento 
da Kantar Brasil Insights, Aurora 
foi diretora de Desenvolvimento 
de Novos Negócios da Millward 
Brown. Ela também é presiden-
te do Conselho de Autorregula-
mentação da ABEP. 
A honraria Pesquisador Notável 
da ABEP é entregue aos profis-
sionais do setor que tenham con-
tribuído substancialmente para o 
engrandecimento da profissão e 
que tiveram participação decisi-
va na estruturação da área e na 
formação das novas gerações 
que ingressam no mercado. 

Adm. Silvio Pires de Paula, 
vice-presidente do CRA-SP, recebe a 
homenagem Pesquisador Notável

O presidente 
da ABEP, Duílio 

Novaes (ao centro) 
e os homenageados 
Silvio Pires de Paula 

e AuroraYasuda 
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Centro Universitário Barão de Mauá
Faculdade Unida de Suzano – UNIESP
Centro Universitário Teresa D'ávila – 
FATEA
Faculdade Tijucussu

19/11
Universidade de Uberaba - UNIUBE

21/11
Faculdade Anhanguera de Osasco – 
FIZO

22/11
Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL
Grupo Educacional HOTEC

23/11
Instituto de Ensino Superior Santo 
André - IESA
Universidade Paulista – UNIP Limeira

24/11
Faculdade de Tecnologia de Jales
Universidade Paulista – UNIP São José 
do Rio Preto
Universidade Ibirapuera
Faculdade de São Paulo - UNIESP 
Centro Velho
Faculdade Anhanguera de Itapecerica 
da Serra

25/11
Centro Universitário Anhanguera - 
UNIFRAN

28/11
Faculdade de Tecnologia Rubens Lara 
– FATEC
Centro Universitário Salesiano de São 
Paulo – UNISAL

29/11
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas
Centro Universitário de Rio Preto - 
UNIRP

30/11
Faculdade de São Vicente – FSV
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas
Centro Universitário de Rio Preto - 
UNIRP



Colaborações para esta seção  
podem ser enviadas para o e-mail 
redacao@crasp.gov.br  
Os textos devem conter no máximo 
3.000 caracteres (com espaços),  
nome completo do autor, foto em 
alta resolução e o registro no CRA-SP. 

→ Este artigo reflete, exclusiva-
mente, a opinião de seu autor.  
O CRA-SP não se responsabiliza 
pelas ideias nele contidas.
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Cada vez mais os jovens, 
recém-formados ou, ainda, es-
tudantes, têm encontrado di-
ficuldades para se diferenciar 
dos demais candidatos e se co-
locar no mercado de trabalho. 
Falar diversos idiomas, estudar 
em instituições de qualidade e 
estagiar em grandes empresas 
já não são pontos considerados 
como diferenciais competitivos. 
O que, então, estes jovens pode-
riam fazer para se destacar em 
meio à concorrência? 

Primeiramente, eles precisam 
entender o que as empresas bus-
cam em seus profissionais. Ter 
uma boa formação, experiência 
prévia e falar mais de um idioma 
são pré-requisitos para se colo-
car no mercado. Porém, para se 
destacar é necessário possuir 
competências relevantes, ou seja, 
conhecimentos, habilidades e, 
principalmente, atitudes que as 
organizações valorizem. 

Uma forma simples e acessível 
de desenvolver tais competên-
cias é por meio do voluntariado. 
O trabalho voluntário pode ser 
definido como a “atividade não 
remunerada prestada por pessoa 
física a entidade pública de qual-
quer natureza, ou a instituição 
privada de fins não lucrativos, 
que tenha objetivos cívicos, cul-
turais, educacionais, científicos, 

recreativos ou de assistência 
socia l ”,  conforme a Lei nº 
9.608/1998. Em outras palavras, 
um jovem que se predispõe a 
realizar trabalho voluntário não 
busca benefício financeiro, mas 
sim desenvolver competências e 
contribuir para a construção de 
uma sociedade melhor. 

Embora cada organização te-
nha uma visão diferente, existem 
competências consideradas rele-
vantes em qualquer corporação 
e/ou área de atuação. Quando um 
jovem se propõe a desenvolver al-
gum tipo de trabalho voluntário, 
por si só, ele já demonstra pró-
-atividade e comprometimento 
com uma causa, qualidades bem 
vistas pelas organizações e que 
farão a diferença em uma futura 
oportunidade de trabalho. Tra-
balho em equipe, empatia, resili-
ência, comunicação e gestão de 
conflitos são outras competên-
cias relevantes para o mercado 
e que podem ser desenvolvidas 
por meio do voluntariado. 

É importante, no entanto, que 
mesmo visando autodesenvolver-
-se os jovens busquem causas 
que se relacionam com suas pró-
prias crenças, isto é, causas em 
que teriam prazer de participar e, 
portanto, maior facilidade em se 
envolver e contribuir. Assim, o de-
senvolvimento de competências 

acaba por ser uma consequência 
do trabalho realizado e se faz de 
forma muito mais efetiva. 

Destarte, o trabalho voluntário 
se faz crucial para que os jovens, 
especialmente os que não pos-
suem muita experiência profis-
sional, desenvolvam habilidades 
relevantes, agreguem valor às 
suas carreiras e criem vantagens 
competitivas na busca de coloca-
ção no mercado de trabalho.

Qual a importância do 
voluntariado para o jovem 

administrador?
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1R$ 194,16 - Bradesco Saúde Nacional Flex E CA Copart (registro na ANS nº 471.796/14-1), da Bradesco Saúde, faixa etária até 18 anos,  
com coparticipação e acomodação coletiva (tabela de julho/2016 - SP). 

Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência 
das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas  
as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Novembro/2016.

Deixe a Qualicorp oferecer o melhor para você.

0800 799 3003
De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h; aos sábados, das 10h às 16h.

www.qualicorp.com.br/anuncio

Só a Qualicorp e o SAESP oferecem inúmeras e excelentes  

alternativas para você escolher uma que atenda às suas necessidades.

Líder de mercado, temos parceria com o SAESP e mais  

de 470 entidades de classe para negociar o melhor para você.

Administrador,  
aproveite esta oportunidade:

Planos de saúde  
a partir de R$ 195.1

Opção, qualidade  
e credibilidade.
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