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RETROSPECTIVA 2020
O ANO DA SUPERAÇÃO!

Em um ano em que a pandemia mudou o mundo,
o CRA-RS uniu forças e se reinventou para continuar
fiscalizando a profissão e proporcionando o melhor
para os profissionais da Administração

2

REVISTA MASTER | CRA-RS

João Alves

EDITORIAL

Um novo
tempo
Chega ao fim um dos anos mais desafiadores

Nas páginas a seguir, você acompanhará a retros-

da nossa história. Um ano tão esperado, mas que

pectiva 2020 do CRA-RS e perceberá que unimos forças

logo em seus primeiros meses nos mostrou que não

para manter de pé e atuante essa estrutura voltada

temos o controle das nossas vidas. O ano que nos fez

à fiscalização da nossa profissão que é o Conselho

reaprender a ser quem somos, reaprender a conviver,

Regional de Administração do Rio Grande do Sul. De

a ver o próximo com mais empatia e a entender que

janeiro a dezembro, buscamos incessantemente o

para a nossa vida ser boa, a vida do nosso vizinho

melhor para os profissionais de Administração. Fisca-

também precisa ser. E olhando para trás, para esses

lizamos, produzimos eventos, criamos campanhas,

meses que passaram, percebemos o quanto somos

premiamos nossos colegas de destaque. Nos manti-

capazes de nos adaptarmos e de fazermos melhor.

vemos firmes. 2021 agora vem aí, nos presenteando

2020, mesmo com todos os percalços, foi uma opor-

com 365 páginas em branco, as quais poderão ser

tunidade para sairmos da nossa zona de conforto.

escritas com amor, ética, dedicação, profissionalismo,

Pensarmos fora da caixa. E foi bom! Superamos

respeito ao próximo, fé e esperança. A forma como

medos, criamos projetos novos e vimos que juntos

essa história será contada depende de nós. É tempo de

podemos enfrentar qualquer crise.

recomeçar. Um ótimo Ano Novo para todos vocês.

Boa leitura e fiquem com Deus.
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JANEIRO

SECCIONAL MISSÕES DISPONIBILIZA ATENDIMENTO
NO MIND7 COWORKING DE SANTO ÂNGELO
A Seccional Missões do Conselho Regional de Administração do RS iniciou o ano de 2020 disponibilizando
atendimento no Mind7 Coworking de Santo Ângelo. O
espaço da autarquia no local foi viabilizado através de
uma parceria implementada pelo Delegado do CRA-RS
na região, Administrador Alceu de Oliveira Lopes. Em
um local moderno, o CRA-RS passou a atender os atuais e futuros profissionais da área de Administração das
empresas que já fazem parte, além daquelas que pretendem fazer o seu registro no CRA-RS. O Mind7 Coworking
está localizado na Avenida Brasil, número 1.128, 2° andar, em Santo Ângelo.

NOVA DIRETORIA DA ANGRAD TOMA POSSE E MANTÉM
REPRESENTANTE DO RS
Em evento realizado na Fundação Getúlio Vargas
(FGV), no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro, tomou posse a
nova diretoria da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (Angrad) para o biênio 2020 2021. A presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, participou da cerimônia. A Conselheira e Diretora da Câmara
de Formação Profissional do CFA, Adm. Cláudia de Salles
Stadtlober, deixou a função de Diretora de Publicações
da Angrad. A posição passou a ser liderada pelo também
gaúcho e professor da PUCRS, Adm. Adroaldo Lazzarotto, que já era representante da Angrad no RS junto aos
professores.

6

REVISTA MASTER | CRA-RS

CONVÊNIO COM A AABB: PROFISSIONAIS REGISTRADOS
TÊM CONDIÇÃO DIFERENCIADA EM PORTO ALEGRE
A partir de um convênio entre a Associação Atlética Banco do Brasil Porto Alegre (AABB) e o CRA-RS, profissionais da Administração devidamente registrados e em dia com a autarquia têm condição diferenciada para se
associarem e usufruírem da estrutura do clube na capital gaúcha. O convênio prevê que profissionais registrados no
CRA-RS ficam isentos do pagamento da taxa de adesão (admissão), restando apenas o pagamento da mensalidade.
Além disso, o profissional registrado no CRA-RS poderá colocar familiares como dependentes.

CURSO OFERECIDO PELO CRA-RS GERA QUALIFICAÇÃO E
OPORTUNIDADES PARA ADMINISTRADORES
Cerca de 30 profissionais, sendo 80% da área da Administração, participaram de capacitação para novos multiplicadores da metodologia “By Necessity”. O curso, que ocorreu em janeiro no auditório do CRA-RS, foi ministrado
pela Besouro Agência de Fomento Social e teve por objetivo capacitar novos profissionais para multiplicar a metodologia baseada no Canvas, através da qual a construção do conhecimento é feita por meio do empirismo, valorizando o profissional da área da Administração como forma de disseminar o conteúdo. Com o curso, o profissional
está habilitado a ministrar cursos com a metodologia da Besouro Agência de Fomento, atuando na capacitação de
novos empreendedores.

REVISTA MASTER | CRA-RS
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FEVEREIRO

CRA-RS PARTICIPA DO ENCONTRO NACIONAL DOS FISCAIS
DO SISTEMA CFA/CRA S
Com uma programação voltada para o correto alinhamento e maior comprometimento do Sistema CFA/CRAs com
as atividades fiscalizatórias, o Encontro Nacional dos Fiscais do Sistema CFA/CRAs (ENAF) aconteceu em Brasília nos
dias 6 e 7 de fevereiro. O objetivo do evento foi discutir as questões operacionais da fiscalização dos CRAs. A proposta é
ampliar o conhecimento dos fiscais e mantê-los atualizados sobre a fiscalização profissional e habilitação legal por meio
da concessão de registros a pessoas físicas e jurídicas.

CRA-RS TRABALHA NA CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO ATÉ 2022
O CRA-RS iniciou os trabalhos de elaboração do planejamento estratégico até 2022 no mês de fevereiro. A
reunião contou com a presença do Administrador Albano
Mayer, da SIMBRASIL Consultoria e Capacitação, que deve
auxiliar a autarquia na construção do planejamento dos
próximos anos. O planejamento estratégico do CRA-RS
tem como subsídio o estabelecido pelo CFA através do
livreto “Planejamento Estratégico do Sistema CFA/CRAs
2019-2022”, que traz as diretrizes e projetos de interesse
dos profissionais de Administração para o quadriênio.
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CASE DO CRA-RS SOBRE DÍVIDA ATIVA É APRESENTADO EM BRASÍLIA
O trabalho do CRA-RS que busca apurar o saldo da dívida ativa da autarquia foi apresentado no Encontro Nacional
dos Fiscais do Sistema CFA/CRAs (ENAF), que ocorreu em Brasília (DF). Para um público de mais de cem pessoas, o
Administrador Flávio Abreu falou sobre o tema e o trabalho realizado no Conselho Regional de Administração do RS. O
estudo buscou determinar o saldo da dívida ativa do CRA-RS. O objetivo foi apurar o quanto desse montante é possível
recuperar. Com base nessa análise, a autarquia pretende utilizar os meios cabíveis para cobrança extrajudicial. O trabalho
da Comissão da dívida ativa do CRA-RS teve início em abril de 2019.
A dívida ativa origina-se em registrados no CRA-RS que deixaram de pagar o Conselho em determinado momento.
A partir do estudo que está sendo realizado, é possível identificar o total devido, provisionar quanto será a perda da
autarquia, isto é, créditos de difícil recebimento, e determinar aqueles que ainda podem ser recuperados.

TREINAMENTO PARA GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS DO CRA-RS
O CRA-RS promoveu um treinamento voltado para gestores e fiscais de contratos do Conselho em fevereiro. O evento foi ministrado pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Administrador João Alberto Gonçalves Junior. O objetivo foi tratar da lei de licitações (Lei 8.666), das responsabilidades dos fiscais nos contratos de prestação de serviços
contínuos para a autarquia. Também foram abordadas as instruções normativas e Lei do Pregão (Lei 10.520), além da
apresentação do Manual de Fiscalização de Contratos da Advocacia Geral da União (AGU) e do Manual Institucional de
Gestão e Fiscalização de Contratos.

REVISTA MASTER | CRA-RS
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MARÇO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM MUITA INOVAÇÃO
Com o tema “Experience Day - Criando líderes para a inovação”, o CRA-RS inovou na forma de comemorar e valorizar
as mulheres da entidade. O dia 8 de março de 2020 possibilitou às participantes um Dia Internacional da Mulher imerso
na inovação. A atividade reuniu mais de 30 participantes, que tiveram oito horas para aplicar as metodologias aprendidas
e montar seus negócios inovadores.
Os instrutores, Adm. Mirian Souza e Eduardo Pittol, ensinaram técnicas para entender o comportamento do
público-alvo e aprofundar o conhecimento em suas necessidades, forma de agir, pensar e consumir produtos e serviços.
As administradoras viram na prática como acelerar a construção de novos negócios e até reinventar os existentes.
Desenvolveram soluções por meio da exploração de novas alternativas, novas soluções e novas ideias para impactar
positivamente a vida das pessoas e promover o crescimento do seu negócio. As metodologias aplicadas possibilitaram
uma abordagem diferente na busca de soluções para os desafios complexos de cada negócio.

MPF ASSINA TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM FÓRUM
DOS CONSELHOS REGIONAIS
O Ministério Público Federal (MPF) assinou em 13 de março um Termo de Cooperação Técnica com o Fórum dos
Conselhos Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas. O objetivo é promover ações conjuntas para aproximar e
integrar as instituições por meio de iniciativas de interesse comum, com destaque para a conjugação de esforços entre os
partícipes de modo a articular e melhor evidenciar recursos na consecução de suas atividades-fim. O termo, que foi assinado pela presidente do CRA-RS e pelo vice-presidente do Fórum dos Conselhos, também deixa mais célere o processo
de comunicação entre os conselhos profissionais e o MPF.
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REUNIÃO DO COMCET DEBATE CRIAÇÃO DE FUNDO DE INOVAÇÃO
O CRA-RS foi a sede da reunião ordinária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia (COMCET), em março. Na ocasião foi debatida a criação do Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia (FIT/POA), aprovado pela Câmara de Vereadores de
Porto Alegre. Entre os objetivos do Fundo estão estimular e apoiar iniciativas para geração de um ambiente propício para o
desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios e problemas da cidade por meio do fomento à criação e desenvolvimento de startups. O CRA-RS tem assento no Conselho através do Conselheiro Administrador Carlos Strey.

PRESIDENTE DO CRA-RS PARTICIPA DE ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES
DO SISTEMA CFA EM FORTALEZA

A presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, participou em março da primeira Assembleia de Presidentes do

Sistema CFA/CRAs conduzida pelo presidente do CFA, Adm.
Mauro Kreuz, em Fortaleza (Ceará). Participaram também
o vice-presidente de Fiscalização e Registro e Conselheiro
do CRA-RS, Adm. Bruno José Ely, a Conselheira do CFA e
Diretora da Câmara de Ensino do CFA, Adm. Claudia de Salles Stadtlober, além do Adm. Flávio Cardozo de Abreu, que
apresentou, durante o evento, questões e estudos relacionados à dívida ativa dos Conselhos. Durante a reunião, foram
destacados os CRAs com maiores arrecadações do País, sendo que o do Rio Grande do Sul figura entre os cinco maiores,
mostrando a eficiência da gestão atual do CRA-RS.

CORONAVÍRUS: CRA-RS CRIA MEDIDAS E PLANO DE TRABALHO
DURANTE A PANDEMIA
Além de cancelar todos os eventos previstos para o primeiro semestre de 2020, o CRA-RS, atendendo ao Decreto Municipal nº 20.505, de 17/02/2020, que declarou situação de emergência em Porto Alegre, e ao Decreto Estadual nº 55.128,
de 19/03/2020, que declarou estado de calamidade em todo o Rio Grande do Sul, também adotou uma série de medidas
com o objetivo de evitar ao máximo o contato entre as pessoas como forma de prevenção ao vírus.
REVISTA MASTER | CRA-RS
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ABRIL

CRA-RS ESTÁ ENTRE AS MARCAS MAIS
LEMBRADAS PELOS GAÚCHOS
Os resultados da 22ª edição da Pesquisa Marcas de Quem Decide, realizada pelo
Jornal do Comércio e pela Qualidata Pesquisas e Conhecimento Estratégico, trazem o
CRA-RS na 4ª posição entre as marcas mais lembradas do Rio Grande do Sul, na categoria
Conselho de Classe Profissional. Há alguns anos o CRA-RS vem conquistando as primeiras posições entre as marcas mais lembradas da pesquisa. “Esse estudo nos mostra que
estamos no caminho certo, disseminando a ciência da Administração no nosso Estado
e reforçando o valor dessa profissão. É gratificante saber que os gaúchos reconhecem
nosso trabalho”, comemorou a presidente do CRA-RS, Administradora Claudia Abreu.

CRA-RS LANÇA CAMPANHA ‘EM MOMENTOS
DE CRISE, CRIE!’
Transformar conhecimento em soluções criativas para driblar a crise. Esse foi o
objetivo da campanha digital “Em momentos de Crise, Crie”, lançada pelo CRA-RS
no mês de abril. Durante um mês, profissionais de administração de diferentes áreas
e organizações deram seus depoimentos sobre como estavam gerenciando a crise
ocasionada pelo novo coronavírus em seus locais de trabalho.

CAMPANHA DO CFA EM PARCERIA COM CRA S
AJUDOU PEQUENOS NEGÓCIOS NA CRISE
Com o objetivo de auxiliar empreendedores e empresas de pequeno porte que estavam sofrendo com os efeitos da
crise ocasionada pela pandemia de coronavírus no Brasil, o Conselho Federal de Administração (CFA), em parceria com
os Conselhos Regionais (CRAs), lançou a campanha “Administrador e Empreendedor: unidos no fortalecimento dos negócios”. A partir da iniciativa, foi criada uma rede de fortalecimento dos negócios por meio de consultorias gratuitas em
finanças, orçamento, logística, recursos humanos, marketing, tecnologia da informação e outras áreas da Administração
para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPP).

PRESIDENTE DO GHC FALA SOBRE PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS DOS ADMINISTRADORES
À frente do maior grupo hospitalar do Rio Grande do Sul, o Conceição, o Administrador Cláudio Oliveira concedeu entrevista para a newsletter do CRA-RS sobre
o projeto do plano de cargos e salários dos Administradores que atuam no GHC. A
estrutura conta com 56 Administradores que ingressaram no quadro com salários
equiparados aos salários de nível médio. De acordo com o presidente, na época
em que foram realizados os concursos para o GHC, os cargos de nível superior
eram destinados a profissionais da área da saúde, o que, segundo ele, foi um grande equívoco. Ele ainda reforçou que o tema é de extrema relevância para o Grupo.
“O conhecimento da área é indiscutível dentro do ecossistema de um hospital. Sendo assim, é justo que nossos colegas
tenham suas receitas compatíveis ao seu grau de instrução e responsabilidade”, destacou.
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MAIO

‘EM MOMENTOS DE CRISE, CRIE’ CHAMOU PROFISSIONAIS
A REPENSAREM A ADMINISTRAÇÃO
Com o advento do isolamento social, a crise se abateu sobre toda a sociedade, colocando grandes desafios para a
sobrevivência de empresas e para seus Administradores. A campanha on-line do CRA-RS “Em Momentos de Crise, Crie”,
chamou os profissionais a refletir e repensar a Administração e a dividir suas ideias e experiências.
Confira alguns depoimentos a seguir.
MIRIAN SOUZA
Administradora e consultora especialista em inovação
“Pessoas se conectam muito mais rápido com outras pessoas, não com marcas ou
ferramentas. Pra mim, quem vai ter mais chance de atravessar essa crise é quem tiver
a capacidade de abandonar o que não tem mais valor no seu negócio e tiver criado um
relacionamento verdadeiro com seu cliente.”

JULIANA FURSTENAU
Administradora e diretora da Sun Motors
“Em agradecimento aos profissionais da saúde, às pessoas que estão lutando contra o coronavírus, estamos oferecendo como cortesia a higienização do veículo e do ar-condicionado.”

CLÁUDIA STADTLOBER
Administradora e professora da Unisinos
“A gente tem uma superoportunidade de rever como estava a estrutura do nosso negócio.
Se pensarmos na Administração, na questão da logística dos hospitais e da saúde pública,
o quanto que podemos apoiar todas essas áreas com a gestão financeira e de pessoal.”

JOÃO ALEXANDRE
Administrador na Unimed Missões em Santo Ângelo
“A palavra é treinar. As pessoas precisam estar capacitadas para que possam oferecer um
trabalho com segurança. Quanto mais seguras as equipes estiverem, mais eficiente vai ser o
trabalho e menos gastos vamos ter.”

ALBANO MAYER
Administrador de empresas e diretor da SIMBRASIL - Consultoria e Capacitação
“Temos que ter o entendimento do que mudou. Como sugestão, cinco temas: estratégia,
processos, pessoas, relação com o cliente e comportamento da liderança. Sigam firmes
nos seus princípios, mas estejam preparados para essa nova modalidade de comportamento que teremos nas empresas e na humanidade.”

REVISTA MASTER | CRA-RS
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GUILHERME BARROS
Admnistrador e diretor regional da MV
“O que a gente fez imediatamente foi criar um comitê de gestão de crise composto
por vários membros da diretoria da MV e sustentado em três pilares: financeiro,
operacional e de sustentação.”
FABIANO FELTRIN
Administrador do Grupo Feltrin
“Criamos um comitê de crise com o contador, o jurídico e o conselho da família. Determinamos os projetos que não têm futuro, priorizamos o pagamento dos funcionários e renegociamos os contratos de fornecedores e impostos.”

GRACITA BARBOSA
Administradora e diretora proprietária da Seiva Empreendimentos
“Nesse momento de reflexão e introspecção é de fundamental importância tirarmos da
gaveta alguns projetos, pois teremos tempo de pensar e refletir para que possamos inovar
com a segurança necessária que o momento exige.”
VIVIANE OBADOWSKI
Administradora, empresária, professora e mentora em varejo físico
“Estamos praticando equilíbrio emocional e financeiro e relacionamento com o cliente.
Precisamos entender o momento, até onde está nos afetando emocionalmente, quanto de
controle temos sobre ele e o quanto precisaremos nos adaptar. Temos que parar, repensar e
realocar investimentos, negociar e renegociar.”
ROGÉRIO BOHN
Administrador, Conselheiro Federal e consultor
“Temos a obrigação, para manter a saúde dos nossos negócios, de controlar nosso
fluxo de caixa, mas não podemos focar somente nos problemas. Esse momento nos
traz uma sensação de desesperança e não podemos cair nisso, precisamos pensar em
alternativas e aproveitar esse tempo de diminuição de atividades para planejar. Pensar
no agora, mas olhando para frente.”

ALEXANDRE ANDARA
Administrador hospitalar
“Nosso papel como Administradores na área da saúde é fundamental. Sabemos que a assistência é muito mais complexa e vai desde o planejamento, gestão dos negócios, humanização logística e treinamento. Hoje nos tornamos uma peça de segurança às instituições e o
apoio motivacional para nossas equipes.”
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GEFERSON ANTUNES
Administrador e diretor executivo do Instituto de Responsabilidade Social do Sírio Libanês
“Devemos, primeiramente, replanejar e reorganizar a empresa. Estar voltados para as pessoas, pois elas são o foco da assistência e, para isso, criamos um projeto de apoio psicológico extensivo aos familiares. Devemos ser líderes servidores: ser facilitadores das atividades
e ajudar nas decisões. Para termos êxito nesse momento, devemos manter o bom relacionamento entre as equipes, tê-las integradas e manter o respeito entre todos.”

ROBERTO SALAZAR

Administrador e diretor do CFT
“Temos que trabalhar o planejamento, ou seja, a capacidade de analisar nossas ações, a
capacidade de desenvolver novos skills ou trabalhar a expertise da empresa de uma forma
diferente. É a oportunidade de repensar algumas ações e desenvolver ações sociais que
sejam eficazes e constantes mesmo após a pandemia.”
ANA PAULA RODRIGUES BOHN
Administradora e fundadora do Instituto Florescer
“Temos que ter a visão ampla de três tempos: o passado, o presente e o futuro. O que
você já fez? O que deu certo? O que não deu certo? Como você pode aprimorar e modificar? Quais os futuros produtos que teremos que desenvolver para sanar as necessidades
dos nossos clientes? É necessário olharmos para outros países que já passaram por essa
situação e enxergar o que foi desenvolvido por eles.”
CLÁUDIO OLIVEIRA
Administrador e diretor administrativo e financeiro do GHC
“Criamos um protocolo próprio para atendimento dos pacientes da Covid-19 e fizemos
treinamento das equipes. Temos hoje o nosso Hospital Nossa Senhora da Conceição como
um dos hospitais referência para o atendimento desta pandemia. Temos nossas equipes de
RH e materiais voltadas para essas ações de combate e temos um planejamento de médio
e longo prazos. Adquirimos insumos e medicamentos para nossa UTI para os próximos 90
dias. O planejamento nesse momento de crise é muito importante.”

ROBERTO ROEDEL,
Administrador e fundador da ROI Gestão
“A gente deve se valer da ciência da Administração, que traz muitas ferramentas para
preservarmos nossos negócios. Optamos em aumentar o foco em dois grandes vetores: o
caixa e o modelo de negócios. Em relação ao caixa, adotamos medidas para preservá-lo,
conversamos com clientes e fornecedores e revisamos os contratos. Optamos por uma
linha do governo para manutenção do emprego, ou seja, não demitimos nenhum colaborador. Em relação ao modelo de negócios, é importante repensarmos o nosso negócio, o
que e como podemos fazer diferente.”

REVISTA MASTER | CRA-RS
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JUNHO

CRA-RS REALIZA CIDEAD DE FORMA VIRTUAL
Com o tema da campanha virtual “Em momentos
de Crise, Crie”, o CRA-RS realizou o Ciclo de Debates de
Administração (CIDEAD) de forma on-line em 2020. O
evento aconteceu nos dias 8 e 9 de junho e foi transmitido pelo Facebook da autarquia. Durante os dois dias de
evento, estudantes de Administração de 70 instituições
de ensino e profissionais da área de mais de 200 municípios gaúchos e de cidades de SP, DF e RJ estiveram reunidos virtualmente para falar sobre gestão de negócios na
crise. As palestras dos Administradores Albano Mayer,
Roberto Salazar, Márcia Costa e Fabiano Feltrin atingiram mais de 60 mil pessoas.

CMA DO CRA-RS É APROVADA NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
PARCONIMA
A Câmara de Mediação e Arbitragem (CMA) do CRA-RS teve sua solicitação de ingresso aprovada no processo de
certificação do Programa Brasileiro de Autorregulamentação de Boas Práticas em Arbitragem, Conciliação e Mediação (Parconima). A decisão foi tomada em reunião do Conselho Gestor do Parconima, após a análise da documentação enviada pela Câmara.
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CRA-RS E ACESPA ASSINAM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Em junho, o CRA-RS assinou um termo de cooperação técnica com a Associação dos Administradores, Atuários,
Contadores, Economistas e Estatísticos do Serviço Público Municipal de Porto Alegre (Acespa). O objetivo do termo é
oficializar a parceria já existente entre as instituições, conjugando esforços voltados ao interesse comum na disseminação de novos conhecimentos ligados à Ciência da Administração, da Administração Pública e de áreas afins.

CRA-RS E SINDAERGS FIRMAM PARCERIA PARA DESCONTO EM PLANOS
DE SAÚDE
O CRA-RS firmou parceria com o Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul (Sindaergs) para
promover condições exclusivas na aquisição de planos de saúde da Unimed pelos profissionais da Administração.

CFA INICIA DEBATES SOBRE AS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES
EM ADMINISTRAÇÃO
O Conselho Federal de Administração (CFA) começou as discussões com os membros do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) – Resolução CNE/CES n.º 4/2005 – voltadas à estruturação
dos projetos pedagógicos dos cursos de Bacharelado em Administração. A reunião realizada em junho contou com a
participação da conselheira federal do CRA-RS e diretora de Formação Profissional do CFA, Cláudia Stadtlober.

REVISTA MASTER | CRA-RS
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JULHO

CRA-RS APOIA CAMPANHA
DO AGASALHO DO GOVERNO
DO ESTADO
O CRA-RS foi um dos apoiadores da Campanha do
Agasalho do governo do Estado. Com o tema “Mais do
que nunca, é tempo de solidariedade”, em referência também à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a edição contou com pontos de drive-thru móveis e
fixos para coleta das doações.

LANÇADO EDITAL DAS ELEIÇÕES 2020 DO CRA-RS
Em 6 de julho foi lançado o edital de convocação das eleições 2020 do Conselho Regional de Administração do Rio
Grande do Sul (CRA-RS).

‘CRA-RS RECEBE’ DISCUTE
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR NA PANDEMIA
Na noite de 30 de julho foi realizado o evento virtual
CRA-RS Recebe, promovido através da Câmara Especial
de Ensino da entidade. O painel reuniu mais de cem participantes, entre professores, estudantes e profissionais da
Administração do Estado, que discutiram os desafios da
educação superior na pandemia e como cada instituição
de ensino se adaptou frente ao novo cenário.
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AG O S TO

CRA-RS APOIA SEMINÁRIO SERMULHER
O CRA-RS, por meio do grupo CRA-RS
Mulher, apoiou durante o mês de agosto
o 1º Seminário de Coletivos Femininos
do Brasil: o SERMULHER. O evento teve
por objetivo fomentar o networking e
divulgar negócios de empreendedoras
mulheres, além de facilitar o acesso aos
coletivos que promovem o empoderamento feminino.

‘CRA-RS RECEBE’ DEBATE DESIGUALDADE DE GÊNERO
No início de agosto a Câmara Especial de Ensino do CRA-RS promoveu o evento virtual CRA-RS Recebe para debater com pesquisadores, estudantes e profissionais da Administração os desafios da igualdade de gênero.

FÓRUM DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DEBATE PLANO
DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS
A presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, participou em agosto da reunião do Fórum dos Conselhos de Administração. A pauta foi a abertura do plano de
saúde dos servidores públicos do Estado,
o IPE Saúde, para os advogados inscritos
na regional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS). A decisão
foi divulgada no dia 6 de agosto, após
a sanção dos projetos de lei 115/2020 e
116/2020 pelo governador Eduardo Leite.
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‘CRA-RS RECEBE’ DEBATE MELHORIAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR
A Câmara Especial de Saúde do CRA-RS promoveu no dia 18 de agosto o evento virtual CRA-RS Recebe. A edição
reuniu estudantes e profissionais da Administração para debater as perspectivas de ampliação e melhorias da rede de
assistência hospitalar em meio à pandemia, com o objetivo de apresentar a organização do governo do Estado para
proporcionar assistência aos acometidos pela pandemia.

‘CRA-RS RECEBE’ DISCUTE O CASE PEDRA BRANCA
A Câmara Especial de Gestão em Tecnologia e Inovação (CETInova) do CRA-RS realizou em agosto, de forma virtual, mais uma edição do CRA-RS Recebe, que contou com presença de especialistas em inovação, profissionais e estudantes de Administração e representantes da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado (SICT), apoiadora do evento. A temática em debate foi a área de inovação e cidades inteligentes, a partir do case de Pedra Branca,
bairro planejado do município de Palhoça, na Grande Florianópolis (SC).
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SETEMBRO

CRA-RS FOI PARCEIRO DA SEMANA ACADÊMICA DE GESTÃO DO SEBRAE
O CRA-RS foi um dos parceiros da Semana Acadêmica de Gestão do Sebrae RS. Foram quatro dias de atividades
gratuitas sobre empreendedorismo, Administração, novas tecnologias e os desafios do home office. Com a participação
de gestores, professores e profissionais de diversas áreas foram abordadas as novas tendências do mercado e o poder da
influência digital, entre outros temas. A presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, foi uma das palestrantes do painel
sobre gestão de equipes a distância e gestão de pessoas em cenário complexo.

CERIMÔNIA DO MÉRITO EM ADMINISTRAÇÃO CELEBRADA NO DIA DO
PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
No dia 9 de setembro o CRA-RS promoveu a 33ª edição do Prêmio Mérito em Administração de forma 100% on-line,
transmitida ao vivo pela página do Facebook da instituição. A tradicional cerimônia foi realizada no Dia do Profissional
de Administração e reuniu estudantes, profissionais, diretoria e conselheiros do CRA-RS, além dos homenageados e
seus familiares, amigos e colegas. A presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, foi a mediadora do evento e destacou
a importância da premiação na valorização da trajetória profissional dos Administradores nos setores público, privado e
de ensino. Os agraciados foram o Adm. Claudio da Silva Oliveira na categoria Setor Público; Adm. Ivanir Antônio Gasparin
na categoria Setor Privado; e Adm. Nedisson Luis Gessi na categoria Setor Ensino.
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CRA-RS PARTICIPA DA CRIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL ADM MULHER
No mês de setembro foi publicada a Portaria nº 47 que formalizou a constituição da Comissão Especial ADM Mulher pelas profissionais de Administração do Sistema de Conselhos Federal e Regionais de Administração (CFA/
CRAs). A iniciativa é coordenada pela conselheira federal Adm. Cláudia de
Salles Stadtlober e conta com a participação da conselheira e vice-presidente de Relações Externas do CRA-RS, Adm. Helenice Rodrigues Reis, com a
finalidade de planejar, organizar e adotar providências relativas ao projeto
ADM Mulher.

‘CRA-RS RECEBE’ DISCUTE O FATURAMENTO DE CONVÊNIOS MÉDICOS
SOB A ÓTICA DO ADMINISTRADOR
A Câmara Especial de Saúde do CRA-RS promoveu, no dia 29 de setembro, o evento virtual
CRA-RS Recebe que abordou a gestão de faturamento de convênios médicos. A edição reuniu profissionais da Administração, gestores hospitalares
e estudantes para apresentar o tema sob a ótica
de um Administrador. O convidado foi Cassiano
dos Santos Macedo, que é desenvolvedor da área
de Saúde Suplementar da Federação das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado.

NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
FORAM TEMA NO XI FÓRUM DOS COORDENADORES
No dia 26 de setembro, o CRA-RS promoveu, através da sua Câmara Especial de Educação, o XI Fórum dos Coordenadores no XII Encontro Estadual da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (Angrad). O evento
reuniu professores, diretores, coordenadores de curso e demais interessados em debater as novas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs) para o ensino da Administração. A presidente da autarquia, Adm. Claudia Abreu, abriu o painel falando
sobre o atual cenário, no qual a transmissão on-line do fórum permitiu a participação de um público maior, proveniente
das mais diversas regiões do Estado. Para a elaboração das novas diretrizes, a professora e conselheira federal Adm.
Cláudia Stadtlober explicou que as competências precisavam ser revisadas, pois eram do ano de 2005. Além da temporalidade, foi discutida a diminuição da busca por cursos de Administração e também a qualidade do ensino através dos
índices de avaliação e dos resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).
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OUTUBRO

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS É TEMA DO
‘CRA-RS RECEBE’
A Câmara de Gestão Pública do CRA-RS promoveu
um CRA-RS Recebe para debater a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Com a entrada
em vigor da lei em agosto deste ano, o convidado do
evento, o Administrador André Mazeron, abordou
uma visão geral do que o profissional da Administração
precisa conhecer sobre a legislação, visto que ela
produz impactos em organizações de todos os portes
e nas mais diversas áreas de atuação.

INDÚSTRIA E EDUCAÇÃO 4.0 PARA OS ADMINISTRADORES
SÃO DESTAQUES DO XIII EPROCAD
No dia 3 de outubro o CRA-RS promoveu, através da
sua Câmara de Ensino, o XIII Encontro de Professores
e Coordenadores de Cursos da Área da Administração
(EPROCAD). O evento, transmitido virtualmente através
da página do Conselho no Facebook e da Bah TV, canal 20
da NET, debateu o atual ensino da Administração na era
da indústria e do mundo 4.0 e obteve mais de 1,6 mil visualizações. Com a mediação do coordenador da Câmara de
Ensino, Adm. Nilson Varella Rübenich, o primeiro painel
trouxe o Adm. Juan Pablo Boeira para discutir a indústria e
os negócios na 4ª revolução e professor Oscar Rudy Kronmeyer Filho, que apontou diretrizes da educação para o

mundo 4.0, relembrando o contexto histórico da automação e do advento das novas tecnologias.

ENTREGA DO PRÊMIO DOCÊNCIA 2020 CELEBRA O ENSINO
DA ADMINISTRAÇÃO
Em mais uma edição do Prêmio Docência no Ensino Superior, quatro profissionais que se dedicam ao ensino da Administração foram homenageados durante a transmissão do EPROCAD, mediado pelo coordenador da Câmara de Ensino,
Adm. Nilson Varella Rübenich. Foram agraciados:
• Categoria bronze (15 anos de docência): Adm. Carlos Eduardo Moreira Tavares
• Categoria prata (25 anos de docência): Adm. Gustavo Arno Drews
• Categoria ouro (30 anos de docência): Adm. Roberto Tadeu Ramos de Morais e Adm. Elvisnei Camargo Conceição
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ELEIÇÕES DO CRA-RS SÃO CANCELADAS
A Comissão Eleitoral do CRA-RS informou, em 8 de outubro de 2020, que a Comissão Permanente Eleitoral do CFA
(CPE/CFA) e o Conselho Federal de Administração (CFA) suspenderam temporariamente o pleito eleitoral 2020 no âmbito do Rio Grande do Sul. A decisão ocorreu em decorrência de problemas técnicos ocasionados pela transmissão do
arquivo digital do colégio eleitoral do CRA-RS à empresa contratada pelo CFA para operacionalizar a votação.

FATURAMENTO SUS SOB A GESTÃO DO ADMINISTRADOR FOI
DEBATIDO NO ‘CRA-RS RECEBE’
A Câmara Especial de Saúde do CRA-RS promoveu em 13 de outubro o evento CRA-RS Recebe que abordou o faturamento do Sistema Único de Saúde (SUS) através da perspectiva de um Administrador. O painel contou com a participação da Administradora Hospitalar Janice Maria Koch, que tem mais de 20 anos de experiência na área, e com a presença
de gestores, demais profissionais da Administração e estudantes.

ADMINISTRADORES APRESENTAM ESPAÇOS INDUTORES DE
INOVAÇÃO NO ‘CRA-RS RECEBE’
A Câmara Especial de Inovação (CETInova) do CRA-RS promoveu, em 23 de outubro, o evento CRA-RS Recebe que
discutiu uma abordagem multidisciplinar sobre espaços indutores de inovação. A partir de casos apresentados por Administradores, o objetivo foi abordar diferentes perspectivas acadêmicas e profissionais de espaços orientados a estimular
e implementar inovações, evidenciando os seus contextos e os efeitos do período de pandemia.

ELEIÇÕES DO CRA-RS SÃO REMARCADAS PARA 15 DE DEZEMBRO
Após o cancelamento das eleições do CRA-RS pela Comissão Permanente Eleitoral do Conselho Federal de Administração (CPE/CFA), a nova data de realização do pleito foi definida ainda no mês de outubro. Foram remarcadas para
serem realizadas de forma on-line no dia 15 de dezembro, conforme a votação padrão do Sistema CFA/CRAs.
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NOVEMBRO

PRESIDENTE DO CFA VISITA CRA-RS PARA FALAR SOBRE AS ELEIÇÕES
O presidente do Conselho Federal de Administração (CFA),
Adm. Mauro Kreuz, esteve no CRA-RS em 3 de novembro para
participar de reunião sobre o novo processo eleitoral e reforçar
que as ações do CFA junto ao Conselho foram apenas no âmbito das eleições. O objetivo do encontro foi alinhar questões de
natureza estratégica e institucional, além de verificar o trabalho que está sendo desempenhado pela Comissão Permanente
Eleitoral (CPE/CFA) na correção das inconsistências do colégio
eleitoral. “É preciso ressaltar que a intervenção realizada pelo
CFA foi única e exclusivamente no processo eleitoral”, afirmou
o presidente.

PRESIDENTE DO CRA-RS PARTICIPA
DA 29ª MERCOPAR
A presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, participou no
dia 17 de novembro da abertura oficial da 29ª edição da Mercopar, uma das maiores feiras de inovação industrial da América
Latina. A presidente e o delegado da seccional Caxias do Sul,
Adm. Davi Ballerini, estavam entre as autoridades convidadas
para o evento, ao lado do governador do Estado, Eduardo Leite.
O CRA-RS foi apoiador institucional da Mercopar, que na edição
deste ano contou com 234 expositores dos segmentos metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente,
borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem e startups.

CFA PROMOVE FÓRUM DAS MULHERES DA ADMINISTRAÇÃO
A Comissão Especial ADM Mulher do Conselho Federal de
Administração (CFA) realizou, em conjunto com as regionais
do CRA Mulher, como o CRA-RS Mulher, de 24 a 26 de novembro, o III Fórum das Mulheres da Administração. Com o tema
“Mulheres que impactam na Administração”, o evento trouxe
uma programação diversificada sobre trajetórias profissionais
de mulheres em diferentes setores: na ciência, na indústria, na
inovação e na política.
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EVENTO GRATUITO PROMOVEU O EMPREENDEDORISMO FEMININO
COM O APOIO DO CRA-RS
O Techstars Startup Weekend teve como objetivo aumentar a representatividade feminina no mundo do empreendedorismo, promovendo conhecimento sobre startups e negócios. Realizado de forma 100% on-line, foi voltado ao desenvolvimento da liderança feminina. O evento foi apoiado pelo CRA-RS e contou com a participação da vice-presidente
de Relações Externas, Adm. Helenice Reis, como uma das integrantes do grupo de Community Leaders da Techstars,
promotora do acontecimento. Ao todo, foram 54 horas de formulação de ideias, desenvolvimento de modelos de negócios e criação de protótipo básico. O evento também contou com a participação de grandes mentores, investidores e
parceiros, todos dispostos a construir novas ideias com as participantes.

PAPEL DO ADMINISTRADOR NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
FOI TEMA DE FÓRUM PROMOVIDO PELO CRA-RS

No dia 21 de novembro, o CRA-RS promoveu, através da sua Câmara de Responsabilidade Social e Sustentabilidade,
o I Fórum de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Ao longo de três painéis, o evento proporcionou reflexões sobre os desafios para o próximo ano diante do cenário atual de pandemia, com o objetivo de aproximar profissionais da
Administração e organizações na busca por um desenvolvimento mais sustentável e responsável em 2021.

2º FÓRUM DE PRESIDENTES ACONTECE EM BRASÍLIA
Entre os dias 19 e 20 de novembro ocorreu o 2º Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs, em Brasília. No encontro, que contou com a presença da presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, do vice-presidente Administrativo, Adm.
Sérgio Rauber, e da vice-presidente de Relações Externas, Adm. Helenice Reis, os 27 líderes dos regionais e a diretoria
executiva do CFA discutiram temas de interesse da Administração. Entre as pautas do encontro estavam a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), parcerias, dívida ativa e Resoluções Normativas, entre outras.
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DEZEMBRO

R E T R O S P E C T I V A

2020

PRÊMIO ASTOR ROCA DE BARCELLOS VALORIZA A PRODUÇÃO
CIENTÍFICA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO
A cerimônia de entrega do Prêmio Astor Roca de Barcellos, promovido pelo CRA-RS, foi realizada no dia 7 de dezembro. A 9ª edição do evento, que reconhece artigos acadêmicos de alunos concluintes dos cursos de Bacharelado
em Administração e Tecnólogos na área de Administração, foi mediada pela presidente da autarquia, Adm. Claudia
Abreu, que relembrou a importância do concurso. “Estamos muito felizes em ter aqui três mulheres, futuras Administradoras, como destaques desse prêmio que tem por finalidade a valorização e divulgação de estudos que contribuam
para o desenvolvimento da profissão.”
CONHEÇA AS VENCEDORAS:
• 1º Lugar: Júlia Aita dos Santos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Inspirado em
seu pai, o estudo “A capacidade absortiva, capital social, aversão ao risco e performance financeira dos fazendeiros do Sul do Brasil” pautou a Administração voltada ao setor do agronegócio.
• 2º Lugar: Jennifer Fraga Ribeiro, do Centro Universitário Metodista - IPA com o tema “Práticas de sustentabilidade socioambiental de uma prestadora de serviços em planos de saúde”.
• 3º Lugar: Soraya de Souza Soares, estudante da Universidade Franciscana (UFN), com o artigo “Entre on-line e
off-line: influência das redes sociais na percepção da autoimagem e o estilo de vida”.
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PRESIDENTE DO CRA-RS REALIZA ENTREGA DO PRÊMIO MÉRITO
EM ADMINISTRAÇÃO
A presidente do CRA-RS, Adm. Claudia Abreu, realizou as entregas do Prêmio Mérito em Administração em dezembro. Claudia fez questão de conceder em mãos aos agraciados as honrarias alusivas à premiação: o Troféu Exitus,
o pin em ouro e uma cesta especial para os homenageados.

Representando o setor público, o Adm. Claudio da
Silva Oliveira foi o primeiro a receber presencialmente o
prêmio no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), onde atua
como diretor presidente.
Na sequência, a presidente viajou até Santa Rosa
para encontrar o professor e Administrador Nedisson
Gessi, destaque no setor de ensino, na Fundação Educacional Machado de Assis (FEMA).
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Depois, a presidente Claudia esteve em Caxias do Sul, acompanhada do vice-presidente Administrativo, Adm. Sergio Rauber, entregando a homenagem ao presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços da cidade, Adm.
Ivanir Gasparin, reconhecido pela sua trajetória no setor privado.
Em todos os atos de entrega, a presidente ressaltou o significado e a relevância da premiação, parabenizando os
agraciados e as instituições que representam.
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CHAPA 1 É A VENCEDORA DAS ELEIÇÕES 2020 DO CRA-RS

Através de transmissão ao vivo no canal do Conselho Federal de Administração (CFA) no YouTube, foi anunciado
o resultado das eleições 2020 do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) na noite de 15
de dezembro.
• Com 853 votos, a Chapa 1 - CRA-RS para Todos foi a escolhida, elegendo um terço dos conselheiros da próxima
gestão da autarquia, com posse em janeiro de 2021.
• A Chapa 2 recebeu 659 votos, e a Chapa 3 teve o total de 673 votos, enquanto brancos e nulos somaram
281 votos.
De forma virtual, o coordenador da Comissão Permanente Eleitoral (CPE) do CFA, Hércules Falcão, agradeceu
a todos que participaram do pleito. Marcos Kalebbe e José Carlos de Souza, vice-coordenador e membro da CPE,
respectivamente, estiveram presentes na divulgação, destacando a tranquilidade com que o processo transcorreu. O
operador do sistema eleitoral que deu início à contagem dos votos, Felipe Arruda, também integrou a transmissão.
O CRA-RS agradece a dedicação da Comissão Eleitoral do Rio Grande do Sul, coordenada pelo Adm. Elivelto Nagel
da Rosa Finkler e composta também pelas administradoras Beatriz Barreto Machado Athanasio e Gislaine Rossetti
Madureira Ferreira.

Para os profissionais registrados que
não votaram, a justificativa eleitoral
deve ser realizada pelo site
www.votacra.org.br
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