
O QUE O CRA-GO FISCALIZA E QUAIS OS BENEFÍCIOS 
DE ESTAR REGISTRADO NO CONSELHO?

As ações de fiscalização do Conselho protegem e zelam pelos interesses da sociedade e asseguram o exercício 
profissional das pessoas habilitadas para prestar serviços de qualidade.

Conselho de Administração de Goiás 
movimenta a Semana do Administrador em 
todo o Estado 

Jornal aDM
Edição Agosto / Outubro 2021

Artigos de opinião, entrevistas, diplomas de Honra 
e Mérito e Moção de Aplausos foram as homenagens 
recebidas pelo CRA-GO.

Bem-vindo ao Clube de Vantagem 
do CRA-GO

Esteja em dia 
e aproveite: São 
descontos em 
instituições e em 
estabelecimen-
tos conveniados, 
nos mais diversos 
segmentos, como 
cursos de gradua-
ção e pós-gradua-
ção, viagens, serviços, educação, lazer e entre-
tenimento.

Desafios da Administração frente à 
pandemia

Luciano Monteiro, CEO da 
multinacional indiana Camlin 
Fine Sciences (CFS) destaca ao 
CRA-GO os principais impactos 
da pandemia nos negócios e 
como buscar estratégias para 
retomar com sucesso o mercado 
de trabalho.

Inédito no sistema CFA/CRAs: 
Refis com até 100% de desconto 
prorrogado até 31 de dezembro de 
2021

As conciliações 
administrativas e ju-
diciais dos registra-
dos com débito em 
anuidades atrasadas 
podem efetuar as 
negociações até dia 
31 de dezembro.



Há muito o que celebrar
Editorial

EXPEDIENTE

Sede e Seccionais

SEDE DO CRA-GO

Rua 1.137, nº 229, Setor 
Marista, Goiânia.
Telefone: (62) 3230-4700
E-mails: crago@crago.org.
br e ouvidoria@crago.org.br
Site: www.crago.org.br 

Seccional de Caldas Novas
Rua Ilídio Lopes de Moraes, n° 
40, Ed. Tangaraí Center, Centro
Telefone: (64) 3455-4446
E-mail: caldasnovas@crago.org.br

Seccional de Itumbiara
Av. Calixto Jorge, Lt. 09, Qd. 10, 
St. Sen. Pedro Ludovico Teixeira
Telefone: (64) 3404-5668
E-mail: itumbiara@crago.org.br

Seccional de Jataí
Rua Luiza Miranda, Lt. 28, Qd. 
07, Setor Hermosa
Telefone: (64) 3636-8689
E-mail: jatai@crago.org.br

Seccional de Luziânia
Av. Sarah Kubistchek, Qd. MOS, 
Lote 06, Parque JK, Setor Mandú
Telefone: (61) 3622-8225
E-mail: luziania@crago.org.br

Seccional de Mineiros
Travessa W-5, Qd. 1-A, Lote 
2-A, Setor Rodrigues
Telefone: (64) 3672-0078
E-mail: mineiros@crago.org.br

Seccional de Rio Verde
Rua Quinca Honório, Lt. 02, Qd. 
81, Setor Morada do Sol
Telefone: (64) 3623-0790
E-mail: rioverde@crago.org.br
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O Conselho Regional 
de Administração de Goiás 
(CRA-GO) encerrou o ano 
com diversas conquistas 
e reconhecimento por sua 
forte atuação. E a mim foi 
confiado mais um mandado 
a frente desta entidade, onde 
continuarei lutando pela 
valorização do profissional 
da administração, sempre 
com ética, respeito e orgulho. 

Aos que continuaram 
comigo, aos novos 
membros da diretoria e 
aos conselheiros do CRA-
GO, deixo o meu sincero agradecimento 
pela contribuição nesta luta, onde cada 
um desempenha um papel fundamental: 
Resguardar, zelando pelo cumprimento 
profissional adequado e competente do 
administrador.

Nós da administração somos 
provedores do bom desempenho 
empresarial nas organizações. É nosso 
dever e é imprescindível estarmos 
inteiramente focados em atualizações e na 
busca pelo autoconhecimento, garantindo 
eficiência, prevenção e sucesso econômico 
para as empresas. 

O CRA de Goiás desempenha um 
trabalho altamente assíduo e de forma 
itinerante no âmbito da fiscalização. Esse 
é o nosso principal papel, a nossa maior 
missão. A equipe do CRA-GO instaura 
fiscalização in loco, intimações lavradas 
e diversos ofícios que são encaminhados 
às empresas ou prefeituras das cidades 
visitadas pelo interior do estado. Ressalto 
também que além da atuação do Conselho, 
o profissional também pode contribuir 
repassando possíveis ações ilegais na 
profissão, através do site do CRA-GO, no 
‘Canal de Denúncias’, o que contribui e 
muito com a nossa atuação de fiscalização. 

Estamos sempre em 
constantes evoluções, 
e no CRA-GO é papel 
fundamental estar cada 
vez mais próximo do 
profissional. Foi por isso 
que criamos em nosso 
site, uma aba direta, o 
‘Fale Conosco’ para que o 
administrador e tecnólogo 
possam contatar, de forma 
direta, o departamento 
desejado, sem burocracia. 
Os colaboradores 
do Conselho seguem 
atentos às solicitações da 

categoria e todas são recebidas via e-mail. 

E por falar em proximidade, nós 
acreditamos que o profissional além de 
estar em dia com o Conselho, mereça 
desfrutar de atividades no âmbito 
acadêmico, aperfeiçoamento de língua 
estrangeira, na área da saúde, lazer e bem 
estar, entre outros diversos serviços do 
dia a dia. O objetivo do nosso ‘Clube de 
Vantagens’ é exatamente proporcionar a 
estes adimplentes momentos que possam 
somar, e todos com preços e descontos 
especiais. Mensalmente buscamos captar 
os mais diversos seguimentos, para termos 
uma vasta opção de convênios. 

Convido a todos a conhecerem 
o site do CRA-GO e suas atribuições e 
benefícios. E a todos, deixo o meu sincero 
agradecimento pela confiança em mais 
uma gestão a frente do CRA-GO e que 
juntos possamos crescer e lutar pela nossa 
categoria e o administrador.

Samuel Albernaz

Presidente do CRA-GO



O que o CRA-GO fiscaliza e quais os benefícios de estar regis-
trado no Conselho?
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Com base na lei 4.769, de 9 de setembro de 
1965, a regulamentação do registro profissional foi 
instituída pelos órgãos federal e regionais, respon-
sáveis pela fiscalização e registro dos profissionais e 
empresas na área da Administração. Antes, a lei foi 
regulamentada pelo Decreto 61.934/67. Também, 
com base na Resolução Normativa 505 do Conse-
lho Federal de Administração, cursos superiores de 
Tecnologia conexos à ciência da Administração po-
dem obter registro profissional no Conselho.

O Conselho Regional de Administração de Goiás 
(CRA-GO) exerce, tanto em sua sede como em ci-
dades no interior do estado, as ações fiscalizatórias 
para proteger e zelar pelos interesses da sociedade 
e assegurar o exercício profissional das pessoas ha-
bilitadas para prestar serviços de qualidade. É esse 

o principal objetivo que o Conselho cumpre.
Mas não somente regular a profissão da administração, com base no seu Código de Ética. Conforme destaca o

Diretor de Fiscalização do CRA-GO, Adm. Wandré Ramos Garcia, a fiscalização do Conselho coíbe o exercício ilegal 
profissional e com isso, agrega cada vez mais valor à profissão no estado e país. “Nós também buscamos conscientizar 
e estimular estes profissionais e empresas a aderirem ao registro profissional. É uma obrigatoriedade e é um diferen-
cial no mercado”, diz. 

A equipe de fiscalização do Conselho de Goiás se man-
tém atenta à legalidade profissional e valorização do ad-
ministrador. Quem não tem registro profissional é apenas 
bacharel em administração. Já quem concluiu a gradua-
ção e está nas conformidades com o Conselho de Classe é 
um profissional da administração devidamente registra-
do e habilitado, podendo se destacar no mercado de tra-
balho, obtendo credibilidade, além de ter oportunidades 
dentro de empresas renomadas. 

No geral, o Regional de Goiás fiscaliza pessoas físicas e 
jurídicas, ambas pelo exercício legal da profissão. O CRA-
-GO também segue atento aos editais de concursos pú-
blicos, buscando contribuir com a classe e também com
serviços públicos prestados com excelência. Em alguns

casos, vagas privativas que competem ao administrador 
são ocupadas por pessoas não registradas profissional-
mente. 

Ainda de acordo com o Adm. Wandré Ramos são inú-
meros os benefícios que o administrador ou tecnólogo 
pode obter estando em dia com o CRA-GO. “Nós disponi-
bilizamos um clube de vantagens exclusivo para os adim-
plentes que estão com suas anuidades em dia, repletos de 
preços especiais na adesão de vários serviços. Também 
tem a carteira profissional, que recentemente passou a 
ser digital, eles contam também com oportunidades em 
contratações públicas, informativos semanais e muito 
mais”, destaca. 

A importância da legalidade profissional 

O CRA-GO possui um canal de denúncias virtual, aberto 
para que administradores, tecnólogos e a população em geral 
possam contribuir, de forma anônima, com a atuação do setor 
de fiscalização da entidade. 

Para enviar uma denúncia, basta acessar o site do Conselho, 
www.crago.org.br e ir à aba de ‘Fiscalização’, clicar em ‘Denún-
cia’ e encaminhar no e-mail fiscalizacao@crago.org.br ou tele-
fone (62) 3230-4744 e 3230-4742.

Caso queira, o denunciante também pode comparecer a 
Sede do CRA-GO para fazer fazer sua denúncia e verificar o 
trabalho feito pelos fiscais do CRA-GO.

Informe o Conselho sobre irregularidades pelo Canal de Denúncias



4

Semana Mundial da Água: CRA-GO marca presença na principal 
conferência anual

Com base na lei 4.769, de 9 de setembro de 1965, a re-
gulamentação do registro profissional foi instituída pelos 
órgãos federal e regionais, responsáveis pela fiscalização 
e registro dos profissionais e empresas na área da Admi-
nistração. Antes, a lei foi regulamentada pelo Decreto 
61.934/67. Também, com base na Resolução Normativa 
505 do Conselho Federal de Administração, cursos supe-
riores de Tecnologia conexos à ciência da Administração 
podem obter registro profissional no Conselho.

O Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-
-GO) exerce, tanto em sua sede como em cidades no inte-
rior do estado, as ações fiscalizatórias para proteger e ze-
lar pelos interesses da sociedade e assegurar o exercício
profissional das pessoas habilitadas para prestar serviços
de qualidade. É esse o principal objetivo que o Conselho
cumpre.

Mas não somente regular a profissão da administração, com base no seu Código de Ética. Conforme destaca o 
Diretor de Fiscalização do CRA-GO, Adm. Wandré Ramos Garcia, a fiscalização do Conselho coíbe o exercício ilegal 
profissional e com isso, agrega cada vez mais valor à profissão no estado e país. “Nós também buscamos conscientizar 
e estimular estes profissionais e empresas a aderirem ao registro profissional. É uma obrigatoriedade e é um diferen-
cial no mercado”, diz. 

Nesta edição, a 
Rede Brasil do Pacto 
Global demonstrou 
dois painéis, ambos com 
traduções simultâneas 
em português, inglês 
e espanhol. No dia 25 
de agosto, de 12h às 
13h, o tema Ferramenta de pegada hídrica: ajudando 
as empresas a alcançarem a resiliência hídrica (Water 

Footprint Tool: helping 
companies to achieve 
water resilience) será 
debatido.

Já no dia 26, de 17h às 
18h, em pauta o tema sobre 
Soluções para melhoria 
do acesso à água em 

comunidades rurais no Brasil (Solutions for water access 
improvement in rural communities in Brazil).

Participação da Rede Brasil Pacto Global

Presidente do CRA-GO, Samuel Albernaz, se reúne com Supe-
rintendente do SEBRAE

O presidente do Conselho Regional de Administra-
ção de Goiás (CRA-GO), Adm. Samuel Albernaz esteve na 
sede do SEBRAE, juntamente com o Superintendente Igor 
Antônio Carlos de Souza para uma visita institucional. 

O objetivo do encontro entre as duas instituições teve 
foco no desenvolvimento de ações em benefício dos pro-
fissionais de Administração e do empreendedorismo no 
Estado. 

De acordo com Albernaz, é importante o relaciona-
mento institucional entre as entidades, que prezam pelo 
desenvolvimento da sociedade. Além disso, a participa-
ção de administradores em cargos estratégicos de gestão 
dentro das organizações.
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#DiadoAdministrador

Em 2021, comemora-se os 56 anos da regulamentação da administração no Brasil e o Dia Nacional do Adminis-
trador (10). O Conselho de Administração de Goiás (CRA-GO) movimentou diversos canais de comunicação a fim de 
evidenciar a marca destes profissionais e função do administrador na economia nacional.

Pelo Dia Nacional do Administrador, o presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz redigiu o artigo ‘O Admi-
nistrador nos Tempos atuais como peça-chave das Organizações’, a fim de enaltecer a história da profissão no país 
e fomentar a valorização e reconhecimento dos profissionais para as empresas e organizações público-privadas. O 
texto obteve destaque no jornal impresso Diário da Manhã e nos portais de notícia Clik News, Sagres Online e Guia 
de Notícias.

Prezando pelo reconhecimento e eficácia do administrador nos negócios, quando se reconhece a necessidade des-
te profissional no ambiente corporativo, o CRA de Goiás concedeu entrevista ao vivo na Tv Gazeta. Na ocasião, Al-
bernaz destacou a luta no Congresso Nacional, referente às muitas prefeituras ainda não possuírem o cargo oficial de 
administradores dentro dos órgãos. A entrevista pode ser conferida na íntegra no canal do youtube GazetaPlay.  

Conselho de Administração de Goiás movimenta Semana do 
Administrador nos veículos de comunicação do Estado 

CRA-GO na imprensa

Jornal Daqui Diário da Manhã

JGND

Click.com O Popular

Gazeta
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#DiadoAdministrador

Na Casa de Leis de Goiânia, o CRA de Goiás foi ho-
menageado no dia 08 de setembro, em Sessão Especial 
proposta pelo vereador Anselmo Pereira. A transmissão 
pode ser conferia canal no youtube da Tv Câmara Gyn.

Na ocasião, o presidente, Adm. Samuel Albernaz dis-
cursou em nome dos profissionais e em prol dos serviços 
prestados às organizações e sociedade, além de relem-
brar os primórdios da regulamentação da profissão no 
país. Durante a fala, Albernaz destacou também o papel 
das pessoas que fazem parte do processo na adminis-
tração para se alcançar o sucesso nos negócios. Ao final 
agradeceu a Câmara Municipal de Goiânia e, em espe-
cial, ao vereador e anfitrião, Anselmo Pereira pela homenagem recebida.

Durante a solenidade, que respeitou o limite de público e medidas de distanciamento devido a Covid-19, o verea-
dor Anselmo Pereira abriu a Sessão e frisou importância dos profissionais e trouxe parte da história da profissão no 
país.

Na sequência, o presidente da Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) e ex-deputado, Adm. Sandro Mabel 
abordou sobre o papel dos administradores na pandemia. 
Mabel falou também sobre o desempenho e papel fundamen-
tal na difusão da economia e desenvolvimento empresarial. O 
presidente da Fieg comentou ainda sobre o trabalho feito pelo 
Adm. Samuel Albernaz em prol da valorização do Administra-
dor.

Conforme ressaltou o presidente do CRA de Goiás, a oca-
sião marca os 56 anos da luta pelo administrador. “As empresas 
de hoje são o reflexo da administração do ontem. E assim, nós 
contribuímos para a organização das organizações público pri-
vadas do nosso país há mais de 56 anos”, diz.

Câmara Municipal de Goiânia homenageia os 56 anos de his-
tória da Administração e forte atuação do CRA de Goiás

Atuação do Administrador frente à pandemia ganha reconhecimento na 
Casa de Leis de Anápolis

Na Câmara Municipal dos Vereadores de 
Anápolis, a moção de aplausos realizada no 
dia 11 de setembro homenageou o CRA-GO, 
juntamente com a Universidade Evangélica 
de Goiás (Unievangélica), Universidade Es-
tadual de Goiás (UEG), Faculdade Metropo-
litana de Anápolis (Fama), Faculdade Anhan-
guera de Anápolis, Faculdade Católica de 
Anápolis.

O evento com iniciativa do vereador e 
também graduado em administração de em-
presas, Hélio Araujo buscou enaltecer o pa-
pel do administrador no âmbito nacional, 
principalmente frente à pandemia. 

Durante o discurso, Albernaz ressaltou 
que a homenagem recebida seria compartilhada com todos os administradores e administradoras de Goiás e futuros 
colegas, os ainda graduandos. 



7

#DiadoAdministrador

Buscando descontrair o período pandêmico e sendo uma forma de não deixar o Dia do Administrador passar em 
branco, o CRA-GO promoveu uma live musical em homenagem a todos os profissionais de administração. 

O professor e músico, Mestre Heberts Ataídes com experiência de mais de 40 anos nos estilos MPB comandou a 
atração. O evento pode ser conferido no canal do youtube CRA-GO Oficial. 

Live Musical do CRA de Goiás 

Atendendo a convite das instituições de ensino de Goiânia e 
demais municípios, o CRA-GO participou das colações de grau 
de turmas de administração, Recursos Humanos e Tecnologia 
em Gestão Comercial durante a semana do Dia do Administra-
dor.

A Faculdade FanPadrão, Faculdade Delta, Faculdade Unicer-
rado, Faculdade Evangélica de Ceres e Instituto Federal Goiano 
de Ipameri foram as instituições que contaram com a participa-
ção do presidente Albernaz. 

O presidente reforçou diante dos mais novos administrado-
res e tecnólogos a importância de ser registrado no Conselho e 
os benefícios que o CRA oferece, além de poderem contar com o 
respaldo profissional que a Entidade garante.

Câmara Municipal de Goiânia homenageia os 56 anos de his-
tória da Administração e forte atuação do CRA de Goiás
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Por iniciativa do CRA-GO junto ao Conselho Federal de Admi-
nistração, as Resoluções Normativas CFA nº 605/2021 e CRA-GO 
nº 16/2021 foram alteradas, beneficiando ainda mais os inadim-
plentes no âmbito do Conselho. Com a medida, o sistema CRAs foi 
autorizado a dar continuidade ao maior Programa de Recupera-
ção de Créditos,o Refis. As conciliações administrativas e judiciais 
dos registrados com débito em anuidades atrasadas podem efetu-
ar as negociações até dia 31 de dezembro.

O profissional registrado que busca estar em dia com o CRA de 
Goiás e aproveitar os benefícios do Clube de Vantagem do admi-
nistrador não pode 

Inédito no sistema CFA/CRAs: Refis com até 100% de descon-
to prorrogado até 31 de dezembro de 2021

Com base na Resolução Normativa de n° 600 do Conselho Federal de Ad-
ministração (CFA) e a Resolução 014/2021/CRA-GO, as conciliações po-
dem ser:

• Parcela única: 100% de desconto;
• De 2 a 4 parcelas: 90% de desconto;
• De 5 a 9 parcelas: 80% de desconto;
• De 10 a 15 parcelas: 70% de desconto;
• De 16 a 24 parcelas: 60% de desconto.

Atenção: Cada parcela deverá obedecer o mínimo de R$50 (cinquenta reais) para os profissionais e R$150 (cento 
e cinquenta reais) para as empresas.  

A iniciativa, conforme explica o diretor de administração e finanças do Conselho, Adm. Leonan Siqueira, oportuniza 
a classe a contar com o apoio do CRA de Goiás. “O Refis agora percorre até o fim do ano, em dezembro. Para quem não 
pôde conciliar as dívidas no anterior, pode aproveitar por mais três meses a oportunidade de regularizar débitos. O 
administrador e o tecnólogo em dia podem participar dos eventos pela educação continuada e aproveitar o Clube de 
Vantagens, além de estar resguardado no âmbito profissional”, comenta Leonan.

O Clube de Vantagem do Con-
selho Regional de Administração 
de Goiás (CRA-GO) é um canal 
de ofertas e benefícios exclusivos 
para Administradores e Tecnólo-
gos registrados e com anuidades 
em dia no Conselho.

São descontos em instituições 
e em estabelecimentos convenia-
dos, nos mais diversos segmentos: 
cursos de graduação e pós-gradu-
ação, viagens, serviços, educação, 
lazer e entretenimento.

A ideia do Clube é buscar con-
vênios com empresas que atuam 
em nível nacional, para oferecer 
os melhores benefícios aos profissionais e também aos 
cônjuges e filhos. Os anúncios são divididos por catego-

rias no site do CRA-GO, o que 
segmenta e facilita a localização 
dos produtos e serviços oferta-
dos.

A ferramenta oferecida pelo 
Conselho vem se tornando uma 
importante fonte de consulta 
para os profissionais e empresas 
que atuam na área da Adminis-
tração em todo o estado e bus-
cam condições mais vantajosas 
para aquisição de bens e servi-
ços.

Aproveite os melhores mo-
mentos da vida com descontos 
especiais oferecidos pelo Clube 

de Vantagem do CRA-GO!

Bem-vindo ao Clube de Vantagem do CRA-GO
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Desde o início da pandemia do coronavírus, empreender virou uma necessidade para milhões de brasileiros que 
enfrentam o desemprego e buscam uma fonte de renda. De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) 2020, realizada no Brasil pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
(IBPQ), a taxa de empreendedorismo por necessidade saltou de 37,5% para 50,4%, o mesmo nível de 18 anos atrás. 
Com a crise, 82% dos novos empreendedores alegaram que foram motivados pela carência de emprego.

Uma boa notícia para esses empreendedores é que a necessidade de empreender pode se transformar em uma 
grande oportunidade, desde eles façam um bom planejamento e fiquem atentos ao que o mercado deseja. “Não é 
porque um negócio nasceu da necessidade do empreendedor em ter uma renda que ele não pode transformar essa 
situação em oportunidade. Com preparo e inovação, é possível que esses pequenos negócios cresçam no futuro e 
sobrevivam, desde que sigam alguns passos importantes”, comenta o gerente de Competitividade do Sebrae, Cesar 
Rissete.

Um dos conselhos dados a esse público é que as pessoas empreendam em uma área em que já tenham habilidade 
e conhecimento ou fiquem atentas às necessidades de mercado que possam ser atendidas por um novo serviço ou 
produto. “Antes de abrir uma empresa, pense e observe. A boa tomada de decisões necessita de reflexões. Retire um 
ou mais dias de observações e reflexões antes de iniciar. Empreender requer observação e esse um dia de reflexão 
pode salvar uma empresa”, pontua Rissete.

Outra dica dada pelo gestor é que a crise causada pela pandemia da Covid-19 exige dos potenciais empreendedo-
res ou daqueles que já possuem um pequeno negócio, uma atenção redobrada sobre pontos importantes na gestão, 
principalmente no que diz respeito ao planejamento financeiro. “Um bom planejamento faz parte da rotina de qual-
quer empreendedor que almeja o sucesso da sua empresa. Sabemos que em cenários de crise há muitas incertezas e 
que apesar de não conseguir eliminar todos os riscos, é possível mitigá-los”, comenta.

É importante que o empresário elabore um planejamento adequado antes de iniciar a atividade do seu negócio. 
Além de pesquisar o mercado, é interessante que se busque auxílio de ferramentas, como o modelo Canvas, neste 
primeiro momento. Outro ponto que deve ser levado em conta é a definição do público-alvo, ou seja, para quem sua 
empresa irá vender. Isso é determinante para o sucesso do negócio. É preciso entender - com o máximo de detalhes – 
com quais nichos a empresa pretende dialogar. “Quanto mais específico for seu público, maiores serão as chances de 
conseguir atingi-lo e ter uma melhor aceitação do seu produto ou serviço”, conta o gerente de competitividade.

Para ajudar ainda mais os empreendedores, o Sebrae tem diversas soluções que podem auxiliá-los nessa fase. “Pro-
cure o Sebrae, ligue no nosso 0800 e converse sobre sua ideia com os consultores. É necessário um preparo mínimo e 
o Sebrae oferece mais de 140 capacitações gratuitas e online para ajudar”, finaliza Cesar Rissete.

Com planejamento, empreendedorismo por necessidade pode 
virar uma grande oportunidade
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O mês de setembro é marcado por diversas campanhas sociais que servem de alerta para 
a população. O Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO), com o objetivo de 
levar conscientização sobre os temas de suma importância e alerta para as causas, organi-
zou em seu cronograma a disseminação de informações para os profissionais da administra-
ção e público em geral. 

A informação é a principal arma para o apoio às campanhas, de acordo com o presidente, 
Adm. Samuel Albernaz. “Momentos como esse nos nutrem de conhecimento sobre o tema e 
nos possibilitam um maior compartilhamento da sua intenção”, comenta.

CRA de Goiás abraça as principais campanhas sociais
#SetembroAmarelo

Também durante o mês verde, o Conselho promoveu a Campanha pelo Dia Nacional de 
Luta das Pessoas com Deficiência. O objetivo é reforçar a importância da acessibilidade e da 
inclusão social que possibilita dar a todas as pessoas os mesmos direitos e oportunidades.

Nacionalmente, toda empresa com 100 funcionários ou mais é obrigada por lei a ter de 
2% a 5% dos seus cargos preenchidos por pessoas com deficiência. É o que prevê o artigo 93 
da Lei nº 8.213/91, também conhecida como Lei de Cotas, que apesar de seus quase 30 anos 
ainda não é plenamente cumprida.

Para conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, o CRA 
de Goiás uniu-se à Campanha Nacional para a Doação de Órgãos e Tecidos, também denomi-

nada de ‘Setembro Verde’, reforçando seu compromisso social com a sociedade.
Felizmente, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde de Goiás (SESGO), o estado registrou aumento de 

36% no número de doadores de órgãos e tecidos e de 12% de transplantes realizados no primeiro semestre de 2021, 
se comparado ao mesmo período do ano passado. 

#SetembroVerde

O mês destinado ao controle e prevenção do câncer de mama, neoplasia que é a mais in-
cidente em mulheres no mundo, o Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO) 
abraça a Campanha do Outubro Rosa.

Mesmo com a evolução científica é extremamente importante a prevenção e o diagnóstico 
precoce do câncer. Os altos índices de casos deixam claro a importância do Outubro Rosa, que 
quando diagnosticada precocemente aumenta em até 95% as chances de cura, de acordo com 
a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA).

#OutubroRosa

O Conselho Regional de Administração de Goiás promoveu uma live especial 
para os administradores que seguem atentos às oportunidades de mercado. O 
palestrante e Adm. João Batista Gomes abordou conteúdo exclusivo sobre “O 
poder do Administrador com a Inteligência Empresarial”.

Durante a abertura do evento que foi transmitido pelo canal no youtube do 
CRAGO, o presidente, Adm. Samuel Albernaz realizou o pronunciamento refor-
çando que o tema é voltado para decisões de um gestor, associado ao planeja-

mento estratégico e ao conhecimento do mercado em que o negócio está inserido.

O instrutor também relatou como os administradores estão construindo o futuro hoje, diante de um mercado cada 
vez mais exigente e seletivo. Ainda na ocasião, foi dialogado ainda sobre quem são os profissionais e sua atuação, o 
poder da inteligência, o poder da inteligência empresarial e o acelerador de performance empresarial.

Educação continuada para os profissionais
O poder do Administrador com a Inteligência Empresarial
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Uma expressão que vem ganhando bastante destaque é “logística 4.0”. Ela se baseia na ideia da aplicação dos novos 
recursos tecnológicos para otimizar todos os processos logísticos. Essa nova etapa do setor logístico traz mais veloci-
dade, eficiência e redução de custos.

A logística 4.0 serve como um ponto de virada para os processos logísticos, que agora começam a ser pesadamente 
influenciados pela digitalização e pela automação.

Pensando no aperfeiçoamento e atualização profissional, o Conselho 
Regional de Administração de Goiás (CRA-GO) realizou a live ‘Logística 4.0’ 
no dia 04 de novembro, a partir de 16h, com transmissão pelo canal no you-
tube CRAGO Oficial.

Trazendo informações atuais sobre o tema, o Conselheiro do CRA de 
Goiás e professor universitário, Adm. Cassiomar Lopes ministrou o conteú-
do voltado para a logística na modernidade, tecnologias aplicadas à logísti-
ca e os avanços da logística na última década.

 ‘Logística 4.0’ vai tratar sobre os avanços tecnológicos e automação

O Conselho Regional de Administração parti-
cipou da 1° Audiência Pública referente ao Plano 
Plurianual (PPA) de 2022 a 2025, realizada no 
mês de agosto. Na ocasião, foi apresentado Ins-
trumentos de Planejamento Governamental que 
demonstraram o programa de trabalho e metas 
da Prefeitura de Goiânia. 

O presidente, Adm. Samuel Albernaz e o As-
sessor Jurídico da Entidade, Getúlio de Castro 
Mendonça representaram o Conselho virtual-
mente. Já no Plenário da Câmara, o Adm. Salomão 
Augusto de Faria participou, em nome do CRA-
-GO. O convite foi por parte do relator do PPA, 
Vereador Willian Veloso.

Durante a transmissão, foi explanado sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Além disso, os eixos de qualidade do município foram demonstrados, bem como ‘Qualidade de vida’, ‘Competi-
tividade’ e ‘Gestão Eficiente’.

Conforme ressalta o Adm. Salomão, com base na apresentação da prefeitura, fez-se necessário a sugestão de mu-
danças em prol administração. “Em 2019 enviei a Câmara um projeto de Lei que tratava sobre incentivos fiscais para a 
saúde e também criava a figura do administrador em saúde pública. Com recursos escassos em empresas, a ciência da 
administração não se consegue solucionar todas as inconsistências”, comenta. 

A referida Audiência contou ainda com a presença de representantes da Secretária de Finanças do Estado, Contro-
ladoria Geral do Município, Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), Secretaria de Saúde de Goiás, Secretaria 
de Mobilidade do Estado e Central de Planejamento e Finanças.

CRA-GO participa de 1° Audiência Pública do Plano Plurianual

O Plano Plurianual é o parâmetro inicial do planejamento da atividade pública, que constitui mera programação ou 
orientação e deve ser respeitada pelo poder executivo na execução de orçamentos anuais. 

Constitui em estabelecer, de forma setorial, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal 
para despesas de capital e outras delas decorrentes, relativas à continuação programas de duração continuada, con-
forme artigo 136, parágrafo 1°, da Lei orgânica do município.  

O que é o Plano Plurianual?
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O presidente do Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO), Adm. Samuel Albernaz foi homenage-
ado na noite desta quarta-feira (06), pelo Regional de Minas Gerais. Na ocasião, o presidente Adm. Jehu de Aguilar 
entregou a homenagem a Albernaz pela sua contribuição para o crescimento e reconhecimento social da profissão, 
durante o Prêmio Destaque em Administração de 2021.

O evento foi transmitido virtualmente, e também homenageou entidades/organizações que prestaram importan-
tes contribuições para o desenvolvimento da Administração, das organizações e da sociedade. 

Durante a ocasião, o Adm. Jehu Aguilar relembrou o início da trajetória no CRA de Minas Gerais e destacou que o 
CRA-GO é uma Entidade modelo para os sistema. “Assim que assumi a gestão do CRA-MG, em 2019, tive a honra de 
ter aqui esse grande amigo e profissional, Samuel Albernaz. E hoje é um prazer poder entregar, mesmo que virtual, 
essa homenagem a você, por sua contribuição, sua forte atuação pela nossa categoria e pelo empenho no CRA-GO, 

Entidade modelo que seguimos”, destacou.
Albernaz, muito feliz com a homenagem recebida e também com as palavras dirigi-

das a ele pelo presidente do CRA-MG, Adm. Jehu  de Aguilar, agradeceu a honraria e 
dividiu a mesma com os Conselheiros e colaboradores do CRA-GO e a todos os adminis-
tradores e tecnólogos goianos.

O presidente do CRA-GO destacou ainda o papel fundamental do administrador du-
rante o enfrentamento da pandemia. “Temos passado por crises societárias e econô-
mica. As alterações e restrições orçamentárias atingiram diversos ramos comerciais. A 
administração não parou, garantindo a sobrevivência, o crescimento e a saúde nas or-
ganizações, podendo-se dizer que de suma importância em qualquer tipo organização 
social”, conclui Albernaz.

Prêmio Destaque em Administração do CRA de Minas Gerais 
homenageia presidente do CRA-GO 

Com quase 100 anos de história e uma das líderes globais nos segmentos 
em que atua, a Camlin Fine Sciences Ltd. (CFS) opera nas áreas de nutrição 
humana; pet food; nutrição animal; indústrias de graxaria (reciclagem animal); 
aquacultura; biodiesel; farmacêutico; tintas; petroquímica; agroquímica; têx-
teis e curtume, além de ingredientes de aroma (terceiro maior produtor mun-
dial de vanilina) e produtos químicos de alto desempenho. 

Recentemente ampliou sua capacidade produtiva e inaugurou as instala-
ções de um novo centro técnico na sua matriz da América do Sul, localizada no 
Brasil. Com este passo, a CFS mira voos mais altos para o país, onde já oferece 
uma série de produtos voltados aos segmentos que atende, com o objetivo de 
trazer ainda mais eficiência, e excelência nos serviços e soluções que oferece 
para seus clientes.

Desafios da Administração frente à pandemia
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Para o executivo, conforme explica Luciano, à medida que 
a atual pandemia se espalha e os efeitos econômicos negati-
vos se multiplicam, os gestores precisam agir e gerenciar o 
impacto de forma imediata, como também resolver as vul-
nerabilidades que a COVID-19 expôs. “A primeira prioridade 
é garantir que os funcionários estejam seguros. Feito isso, a 
atenção deve ser voltada a proteger o negócio dos choques 
de oferta e demanda, uma vez que matérias-primas e produ-
tos acabados param de fluir a partir de áreas afetadas e os 
consumidores se retraem”, comenta. 

Os gestores também enfrentam um desafio de longo pra-
zo e devem entender que este não é um caso isolado. Nem se 
trata apenas da China e outros países que foram severamen-
te afetados. A pandemia expõe os riscos sistêmicos ineren-

tes ao modo como as empresas globais operavam até então. Ao criar cadeias de suprimentos globais e just-in-time, as 
empresas aumentaram a eficiência e tornaram possível atender clientes em todas as partes do mundo.

Mas, como a pandemia deixou claro, o modelo de abastecimento de países com hipereficiência e baixo custo não 
é resiliente. Quando a epidemia se instalou e as linhas de abastecimento foram ameaçadas, poucas empresas tinham 
suprimentos de reserva suficientes ou redundância em suas cadeias de suprimento.

O gerenciamento dos impactos  

Outra prova de ruptura nesta cadeia é que estamos passando pela pior crise logística da história, o que deverá 
durar anos. Isso se traduz em falta de contêineres, retenção de embarcações nos terminais portuários e fretes com 
alta de três dígitos. Não se espera, ainda, que os preços praticados no transporte marítimo voltem aos níveis pré-
-pandemia. Em 2021 o Brasil deve bater recordes no agronegócio, o que acaba sendo um problema adicional para o 
transporte. Como o país exporta muito mais do que importa, muitos contêineres saem vazios dos portos.

De acordo com o administrador da 
CFS, Luciano Monteiro, é hora de re-
pensar as estratégias e sermos mais 
resilientes. “Haverá mais eventos de 
baixa probabilidade/alto impacto - 
surtos de doenças, eventos climáticos 
severos, terremotos e inquietações so-
ciais. Ao tornarmos o gerenciamento 
de riscos parte do planejamento estra-
tégico, empresas poderão simular ro-
tineiramente como tais eventos - bem 
como outras variáveis – interrompe-
rão seus negócios e usar esses insights 
para projetar footprints e cadeias de 
suprimentos que enfrentarão as rea-
lidades dos negócios globais atuais”, 
finaliza o CEO.

Hora de repensar as estratégias




