
NOVIDADE: CRA-GO LANÇA PLATAFORMA CRA JO-
VEM PARA ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO

O projeto tem por objetivo abrir portas para os estudantes de administração em todo o Estado de Goiás!

Academia Corporativa da Administração 
ganha novos cursos

Jornal aDM
Edição Novembro / Dezembro 2021

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

CRA-GO atuante na fiscalização de 
concursos públicos

As ações 
fazem va-
ler a princi-
pal missão 
do sistema 
Federal/Re-
gional, que 
é resguar-
dar, por lei, 
o exercício 

legal do Administrador e de cursos conexos à 
profissão

Conselho itinerante: CRA Móvel vai 
até Aparecida de Goiânia e Trindade

O objetivo da 
ação é facilitar o 
acesso aos serviços 
e informações da 
entidade para os 
profissionais da 
administração 

Comissão de Gestão Pública do 
CRA-GO tem visita produtiva com 
1° secretário da Câmara Municipal 
de Goiânia 

Na opor-
tunidade, fo-
ram tratados 
diversos plei-
tos pertinen-
tes aos os ad-
ministradores 



Parabenizo o CRA de Goiás pela incansável luta pelos profissionais de Administração

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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Finalizamos o ano com a palavra 
gratidão em mente. Costumamos 
refletir sobre muitas coisas que 
fizemos, vivemos e almejamos. E 
este ano de 2021, sem dúvida, foi 
um tempo inesquecível para todos 
nós, onde reaprendemos a viver. Nós 
nos reinventamos, fomos forçados, 
positivamente, a sermos melhor em 
tudo aquilo que nos propusemos a 
fazer.

É somente na necessidade de 
sermos melhores, que passamos a 
vislumbrar novas oportunidades 
e novos passos, saindo da zona de 
conforto e se arriscando em algo 
novo, inovador e concreto.

Com esta reflexão, parabenizo o 
Conselho Regional de Administração 
de Goiás. Fizemos, durante todo o período 
pandêmico, algo extraordinário. Todos os nossos 
diretores, conselheiros e colaboradores trabalharam, 
incansavelmente, para atender todas as demandas 
da nossa categoria - os administradores; tecnólogos 
e estudantes do curso de administração ou áreas 
conexas. Demos, literalmente, os braços por esta 
entidade a qual presido orgulhosamente. Nós fomos 
melhores que o ontem.

Nós planejamos o que seria uma de nossas principais 
premissas o de promover a educação continuada 
dos profissionais a nível máximo. E assim fizemos, 
no decorrer de 2021, com a promoção de palestras 
com os temas mais variados e atuais no âmbito dos 
administradores. Contamos com a parceria dos nossos 
Conselheiros e colegas administradores que atuam em 
outros órgãos, para proferirem os temas e atualizarem 
a categoria, explanando o conteúdo de forma virtual. 
Foi um verdadeiro sucesso!

Quando se trata de valorização profissional, 
encerramos o ano com a certeza de que fizemos e 
cumprimos o nosso maior desafio e o nosso maior 
projeto: Fiscalizar o exercício legal da profissão. Nossos 
colaboradores viajaram por todas as regiões de Goiás, 
durante todo o ano, a fim de coibir o exercício ilegal 
da profissão, visitando empresas e órgãos públicos, 
colhendo dados e também orientando os gestores 
sobre a importância de se contratar um profissional 
de gestão registrado no Conselho, para desempenhar 
tal função tão necessária para a economia estadual e 
nacional.

E não poderíamos deixar de mencionar o nosso projeto 
de descentralização dos serviços realizados na sede 
do Conselho, o CRA Móvel itinerante. Realizamos em 
várias cidades esta ação, que tem por objetivo facilitar 
o acesso aos serviços do CRA-GO. O departamento de 

registro profissional e também 
o departamento financeiro do 
Conselho, para os registrados 
que buscam estar em dia com 
as anuidades em atraso foram 
ofertados à categoria.

E foram diversas as conquistas 
da gestão neste ano, que podem 
ser conferidas nesta edição 
do nosso jornal trimestral. 
Diversas visitas, reuniões, ações 
virtuais por conta da pandemia 
da Covid-19. Tivemos também 
novas parcerias para o Clube 
de Vantagem do Administrador 
nos serviços da saúde, com 
novas redes farmacêuticas 
válidos tanto na capital quanto 
em diversos municípios no 

interior. Recebemos instituições de pós-graduações, 
rede de ensino estrangeiro - inglês e espanhol, lazer e 
muito mais. Fizemos história, fizemos do CRA-GO um 
Conselho verdadeiramente da classe. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Câmara 
Municipal de Goiânia, e o Conselho coirmão, o CRA de 
Minas Gerais, prestaram significativas homenagens 
em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo 
CRA-GO em prol do profissional e da ciência da 
Administração.

E agora vamos rumo a 2022, com força total e o 
desejo para que as atividades no Conselho Regional 
de Administração de Goiás sejam realizadas com 
toda energia positiva e sucesso. Que a cada dia que se 
passar, possamos ter fé, boas notícias e determinação 
para alçarmos os nossos objetivos pessoais e 
profissionais.

Uma gestão eficaz e eficiente só é feita com a parceria 
e entrega de todos os membros aderentes, com um 
mesmo objeto. A administração não vai parar!

Com a certeza de que continuaremos a compartilhar 
a mesma luta em favor de uma classe profissional, que 
tem seu reconhecimento a cada dia, esperamos poder 
continuar contando com você para o enfrentamento 
de novos desafios que nos antepõe.

Como disse Washington Olivetto: “Credibilidade não 
se ganha. Credibilidade se conquista”.

Muito obrigado administradores, tecnólogos, 
professores e acadêmicos pela confiança depositada!

Um excelente e próspero 2022.

Samuel Albernaz

Presidente do CRA-GO



Novidade: CRA de Goiás lança plataforma CRA Jovem para es-
tudantes de Administração
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Ainda na plataforma do CRA Jovem, os graduandos 
podem solicitar, de forma virtual, a sua Carteira Estudan-
til. Com ela, é possível obter meia entrada em cinemas e 
shows (conforme legislação de cada localidade), acesso 
a todos os benefícios que o Clube de Vantagens oferece 
aos registradas no CRA-GO e contato e participação nos 
eventos que o Conselho oferece a categoria. 

Por fim, os estudantes vão receber em primeira mão 
informações referentes ao exercício da profissão e notí-
cias de eventos realizados pelo Conselho e também ter 
acesso às informações de como criar o Currículo Lattes. 
Nele, constam informações pessoais, formação acadê-

mica, experiência, atividades complementares, conheci-
mentos sobre idiomas, informática, entre outras. 

Para solicitar a Carteira do Estudante é preciso preen-
cher o formulário, anexar a foto 3x4, os documentos pes-
soais e o comprovante de matrícula. Após isso, o usuário 
receberá uma mensagem de confirmação de email, com 
um link para validar o pedido. O prazo para deferimento é 
de até 5 (cinco) dias úteis.

O aplicativo já está disponível na loja da PlayStore 
para aparelhos android e pronto também para adesão nos 
dispositivos IOS, na loja Apple. 

Carteira Estudantil Digital

Painel do Estudante
O Painel do Estudante é onde o inscrito no Conselho poderá gerenciar os próprios dados cadastrais, acessar conte-

údo exclusivo, renovar o registro no CRA Jovem, visualizar a Carteira de Estudantes Digital e muito mais.
Para acessar, é preciso aguardar a validação do CRA-GO mediante a solicitação da Carteira do Estudante.  

O Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO) tem uma grande novidade para os graduandos em ad-
ministração e tecnologia. Sempre atento às demandas, a entidade acaba de lançar a plataforma do CRA Jovem, repleta 
de benefícios e acompanhada da emissão da carteira digital do estudante. 

O projeto é uma iniciativa do CRA de Goiás, que tem por objetivo abrir portas para os estudantes de administração 
em todo o Estado. Através do contato permanente, os jovens poderão acompanhar as ações do Conselho e contribuir 
com o fortalecimento e defesa da profissão.

Para o presidente, Adm. Samuel Albernaz, a página exclusiva dos estudantes é motivo de alegria para a categoria. 
“Aproximar esses jovens do Conselho de Administração faz parte de uma das nossas premissas. Queremos eles cada 
vez mais situados sobre a importância da legalidade profissional e também que eles usufruam dos muitos benefícios 
que temos a oferecer, um estimulo justo para eles”, comenta. 
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MEC é favorável às novas DCNs do curso de Administração
Foi homologado pelo ministro da Educação, 

Milton Ribeiro, o Parecer CNE/CES nº 438/2020, 
da Câmara de Educação Superior do Conselho Na-
cional de Educação. A ação analisou a proposta de 
revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Administração. O parecer 
foi publicado na última quarta-feira (13), no Diário 
Oficial da União.

O Conselho Federal de Administração (CFA) e a 
Associação Nacional dos Cursos de Graduação em 
Administração (Angrad) também fizeram parte da 
comissão que definiu as novas diretrizes. Ambas en-
tidades acompanharam e participaram ativamente 
do processo de aprimoramento da Resolução CNE/
CES n.º 4/2005.

Entre os destaques da nova DCN estão a forma-
ção por competências e a prática profissional obrigatória, a fim de promover o alinhamento da teoria com a realidade 
laboral do futuro administrador. As Instituições de Ensino Superior (IES) terão três anos para se adaptarem às novas 
regras, a contar da publicação da DCN.

Conforme reforça o vice-presidente do Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO), Jean Marc Naci-
fe, com a aprovação favorável às novas DCNs, o curso de administração avança para uma nova era. “É preciso atualizar 
e estar preparado para o futuro. Foi um grande feito do CFA, juntamente com a Angrad, pois os novos graduandos vão 
se beneficiar e muito, teoricamente e na prática. O mercado profissional não é mais o mesmo, frente à pandemia”, diz.

Boa notícia para os profissionais 
e estudantes de Administração 
inscritos nos Conselhos Regionais de 
Administração (CRAs): a Academia 
Corporativa da Administração 
(ACAdm) ganhou novos cursos. São 
mais de 200 formações em diversas 
áreas da ciência da Administração 
elaboradas pela Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap).

De acordo com o presidente do 
CFA, Mauro Kreuz, a parceria da 
autarquia com a Enap existe desde 
2019. Contudo, com o surgimento 
da pandemia, ela ficou parada e, 
agora em 2021, ambas entidades 
retomaram os trabalhos em 

conjunto. “Ter 200 cursos da Enap inseridos na ACAdm darão mais musculatura a nossa academia e, certamente, 
ajudará a disseminar mais ainda o conhecimento que a ACAdm se propôs a fazer para a nossa comunidade de 
profissionais”, disse.

Os cursos são gratuitos e com certificados. Os interessados terão acesso a formações em várias áreas como Direito 
e Legislação, Educação e Docência, Comunicação, Economia, Estratégia e Planejamento, Gestão de Pessoas, Gestão 
Pública, Inovação, Governo e Transformação Digital, entre outros.

Além dos mais de 200 cursos oferecidos em parceria com a Enap, a ACAdm também disponibiliza outros cursos 
como Planejamento e Controle da Produção e Logística; Gerência e Planejamento de Marketing e Recrutamento e 
Seleção.

Para ter acesso ao material, é necessário fazer um cadastro na página acadm.cfa.org.br. Com o registro em CRA 
validado e em dia com a anuidade, o acesso é liberado, em seguida, é só aproveitar os cursos da plataforma.

Academia Corporativa da Administração ganha novos cursos
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A unidade de fiscalização do Conselho Regional 

de Administração de Goiás (CRA-GO) seguiu, traba-
lhando ativamente quanto à fiscalização de concur-
sos públicos em todo o Estado. As ações fazem valer 
a principal missão do CRA-GO, que é resguardar, por 
lei, o exercício legal do Administrador e de cursos co-
nexos à profissão.

Cumprindo seu papel de fiscalizar e proteger o 
mercado de trabalho dos profissionais de adminis-
tração, o CRA-GO está em constante fiscalização 
dos editais privados e órgãos públicos que abrem va-
gas para cargos privativos do administrador. O obje-

tivo da Entidade é o de que esses cargos não sejam ocupados por pessoas ou profissionais inabilitados e sem registro, 
com o intuito de colaborar para a melhoria da qualidade dos serviços públicos ao garantir que o cargo seja ocupado 
somente por profissional registrado. 

A Equipe de Fiscalização do CRA-GO, através de diversas fontes de pesquisas (denúncia, jornais, Receita Federal, 
internet, telelistas, outros), instaura processos tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, bem como acompanha 
os editais dos concursos e licitações, que explorem atividades ligadas à ciência da Administração, afim de, identificar 
possíveis irregularidades.

De acordo com o Diretor de Fiscalização, Adm. Wandré Ramos Garcia, a importância da atuação do Conselho fren-
te à valorização do administrador resulta em qualidade na entrega de serviços para a sociedade. 

“Como órgão responsável pela fiscalização da profissão, vamos defender os interesses dos profissionais, da nossa 
categoria. É muito importante estarmos atentos e atuantes nos editais, pois vagas atreladas a área da Administração, 
seja bacharelado, tecnólogos ou técnicos, são cargos que devem ser ocupados por profissionais habilitados e com re-
gistro, capacitados a desenvolverem um trabalho com excelência para toda a população”, comenta. 

CRA-GO atuante na fiscalização de concursos públicos e pro-
cessos seletivos

Empresas organizadoras: As empresas designadas à organizar um processo seletivo público ou concurso públi-
co precisa ter registro no CRA-GO, conforme a Lei 6.839/80 e a Lei da Profissão da Administração, n° 4.769/65. O 
Conselho pode solicitar ao órgão que a empresa faça o registro quando a mesma não o possui, por meio de ofício ou 
intimação. 

Cargos do Administrador e Tecnólogos: O CRA-GO fiscaliza os editais de concursos públicos e processos seleti-
vos públicos, com preenchimento de vagas, que são atividades privativas de Administrador e/ou Tecnólogo, conforme 
dispõe Lei 4.769/65. A falta de formação específica e de habilitação legal pode culminar na contratação de um profis-
sional não capacitado para o cargo, incorrendo ainda em exercício ilegal da profissão. 

A fiscalização do CRA-GO acontece da seguinte forma:

Seguindo o seu principal objetivo, de resguardar o profissional da administração e atuação no mercado de trabalho, 
o Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO) vai dar continuidade as ações de Fiscalização. 

Durante toda a semana, do dia 16 a 19, a equipe de fiscais da Entidade vai percorrer diversas cidades e fiscalizar 
empresas a fim de coibir, conscientizar e orientar profissionais e empresas sobre a legalidade do exercício da profissão 
do administrador. 

As ações no leste goiano incluem as microrregiões no entorno de Brasília. As empresas e organizações das cidades 
de Abadiânia, Alexânia, Valparaíso, Luziânia e Cristalina recebem a equipe do Conselho de Goiás. 

O presidente do CRA-GO, Adm. Samuel Albernaz, destaca que aqueles que exercem a profissão de administração 
precisam, legalmente, estar devidamente registrado no Conselho. “E também aqueles que atuam em campos conexos 
à profissão precisam do registro para atuar em conformidade com o mercado. Além destes profissionais cumprirem a 
legislação, contam com uma série de vantagens e atividades que impulsionam o desenvolvimento da categoria”, afir-
ma.

Fiscalização do CRA-GO atua em regiões no entorno de Brasília
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“Ter um balanced scorecard é necessário, mas não é 
suficiente para superar as chances que existem contra 
uma execução eficaz da estratégia”. Kaplan e Norton

“Os OKRs não são a salvação da lavoura. Eles não po-
dem substituir o bom senso, a liderança forte ou a cultura 
criativa do local de trabalho”. John Doerr

Muitos gestores, executivos e empreendedores me 
perguntam qual a melhor prática para a gestão de suas 
organizações, como um bom estudioso da Administração, 
minha resposta é sempre a mesma: Depende. 

Toda boa prática se provou eficaz quando aplicada em 
determinado contexto, por isso se tornaram boas práti-
cas, mas isso não quer dizer que elas serão bem sucedidas 
em toda e qualquer empresa, como se fossem um passe 
de mágica para resultados extraordinários, essa é uma 
esperança vã. 

As boas práticas não são soluções milagrosas que 
resolverão todo e qualquer problema das empresas. 
Quando bem aplicadas dentro de uma análise assertiva 
do modelo do negócio e do seu nível de maturidade, com 
certeza elas podem contribuir para o sucesso da organi-

zação, mas essa é uma longa jornada que passa por ingredientes imprescindíveis como tempo, dedicação, engajamen-
to, persistência, aprendizado, mudança e disciplina, uma jornada que deve contar com a participação ativa de todas 
as pessoas envolvidas no negócio, começando pela alta direção que tem o papel fundamental de liderar pelo exemplo.

As melhores práticas vão sendo criadas e amadurecidas ao longo do tempo, sempre com o intuito de aprimorar a 
gestão das organizações em busca de melhores resultados. Na década de 80 e 90 as empresas japonesas eram refe-
rências mundiais de sucesso e a Gestão da Qualidade era a bola da vez, práticas como Gerenciamento pelas Diretrizes 
(Hoshin Kanri ou GPD) e Gerenciamento da Rotina com certeza estavam entre as principais práticas de gestão do 
momento, nos anos 2000 o modelo japonês atingiu seu ápice com o crescimento da aplicação do Modelo Toyota de 
Produção (também conhecido como Lean Manufacturing ou Produção Enxuta) em indústrias ao redor do mundo e em 
diversos outros segmentos. 

Nessa época o Balanced Scorecard (BSC) também emergiu como uma prática muito interessante, era a novida-
de do momento que estava sendo aplicada em empresas do mundo todo desde que os professores Kaplan e Norton 
publicaram seu primeiro artigo em 1992 na Harvard Business Review que atingiu sucesso instantâneo, lançando o 
BSC para todo o globo e instigando empresas em todo o planeta a implantar suas ideias inovadoras e arrojadas. O 
BSC provocou uma verdadeira revolução no mundo da gestão, entre 1990 e 2010 foram vários artigos e cinco livros 
publicados só pelos professores Kaplan e Norton, mais um incontável número de artigos, entrevistas, livros, capítulos 
e citações publicados por vários outros autores ao redor do mundo, por causa desse enorme sucesso e admiração, o 
BSC foi eleito pela Harvard Business Review como uma das mais influentes práticas de gestão dos últimos 75 anos.

Mais recentemente, com o grande sucesso das Big Techs e das Startups, não se fala de outra coisa senão de Gestão 
Ágil (Agile), Scrum e OKRs (Objectives and Key Results). Curiosamente o OKR não é uma prática tão recente, ela foi 
desenvolvida na década de 70 por Andrew Grove, na época o responsável pelas operações da Intel e posteriormente 
seu CEO. O OKR acabou ganhando notoriedade mais recentemente com o grande sucesso do Google, tendo sido uma 
das principais práticas de gestão da empresa, a prática de OKRs foi apresentada aos fundadores do Google, Larry 
Page e Sergey Brin, no final da década de 90 por John Doerr, um ex-funcionário da Intel e investidor de risco que havia 
se tornado membro do Conselho do Google devido à aquisição de 12% da recém fundada startup. Correndo por fora 
temos também o belo trabalho da turma da FranklinCovey com as 4 Disciplinas da Execução (4DX), best seller mundial 
publicado em 2012 que introduz um framework bem completo e eficiente para a execução da estratégia.

Apesar de diferentes em sua concepção e processo, todas essas práticas podem ser consideradas boas práticas pois 
conseguiram apresentar ótimos resultados quando aplicadas corretamente dentro de um contexto de bom nível de 
maturidade. Com certeza todas essas práticas também apresentam histórias de insucesso quando aplicadas incorre-
tamente ou quando introduzidas em um contexto de imaturidade (baixo engajamento da alta direção, desalinhamento 
estratégico, imediatismo, inconstância, falta de disciplina, pouca aderência pelo pessoal, etc).

Outro ponto que essas práticas possuem em comum é o parentesco, todas são descendentes de forma direta ou 
indireta da Administração por Objetivos (APO), filosofia de gestão desenvolvida na década de 50 por Peter Drucker, 
considerado o pai da Administração Moderna e o maior guru de gestão de todos os tempos. 

BSC ou OKR?
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Os japoneses estudantes e pra-
ticantes de gestão sempre tiveram 
uma grande admiração por Drucker 
e foram muito influenciados por suas 
teorias, boa parte dos princípios do 
Hoshin Kanri são muito similares aos 
princípios da APO e o professor Falco-
ni ao escrever seu livro Gerenciamen-
to pelas Diretrizes (GPD 1996) fez 
questão de citar Drucker tanto em sua 
epígrafe quanto em seu prefácio. 

Andrew Grove, ex CEO da Intel e 
criador do OKR, também era um es-
tudioso da APO, ele citou Drucker em 
seu livro High Output Management 
(1983) em que explica seu modelo de 
gestão e fala sobre os OKRs, e chegou 
a nomear seu modelo de gestão de 
APOI (Administração por Objetivos 
da Intel) como um tributo a Drucker. 

No livro clássico e best seller mun-
dial “Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes” (1989), o autor Stephen Covey cita várias vezes a obra e a visão de 
Drucker sobre gestão e liderança. Os princípios apresentados no livro acabaram se tornando a base para o desenvolvi-
mento das 4 Disciplinas da Execução (2012). 

Embora o BSC não tenha uma ligação tão direta com Peter Drucker, os professores Kaplan e Norton não deixam de 
citá-lo em sua obra e é impossível não perceber as grandes semelhanças entre as teorias publicadas por Drucker, em espe-
cial os princípios da APO, e os princípios descritos no BSC. 

Quando me perguntam sobre qual a melhor prática, BSC ou OKR, eu sempre me pergunto, por que não as duas juntas? 
Minha percepção é de que são práticas sinérgicas e não concorrentes, o BSC pode trazer uma visão mais balanceada da 
estratégia e os cinco princípios das organizações focadas na estratégia podem consolidar uma base muito sólida para a 
utilização eficaz dos OKRs.

Como um exemplo para a utilização sinérgica do BSC e OKR, uma empresa poderia definir seu propósito, sua cultura, 
seu posicionamento de mercado, sua proposta de valor, seus produtos e seu modelo de negócio, como parte mais basilar 
de seu planejamento estratégico, e depois desenhar a estratégia da organização através de um mapa estratégico, traduzir 
essa estratégia em indicadores, metas e iniciativas balanceadas através do BSC e utilizar os OKRs para garantir mais foco, 
alinhamento e engajamento na execução da estratégia. Neste caso o BSC seria utilizado junto com outras práticas no pla-
nejamento e controle macro da estratégia e os OKRs seriam utilizados para o desdobramento e execução da estratégia 
no dia a dia com as equipes. Ainda neste exemplo, para uma execução mais ágil, também poderia ser utilizado o Scrum 
juntamente com o OKR.

Resumindo, qual prática devo implantar na minha organização, BSC ou OKR? Que tal as duas, juntamente com outras 
igualmente sinérgicas que poderão contribuir de forma relevante ao amadurecimento e excelência da gestão da sua em-
presa. Não se esqueça de analisar seu modelo de negócio, e também mesclar as práticas buscando maior assertividade e 
eficiência, por exemplo, áreas mais inovadoras e baseadas em projetos vão funcionar melhor com práticas ágeis e flexíveis 
como Scrum e OKRs, áreas mais rotineiras e baseadas em processos funcionarão melhor com práticas que garantem mais 
estabilidade como Gerenciamento da Rotina.

Minha sugestão é estudar sempre as melhores práticas de gestão, mantenham a mente aberta, sejam eternos aprendi-
zes, estudem o presente, aprendam com o passado e estejam sempre de olho no futuro. 

Façam um bom diagnóstico do seu modelo de gestão atual, busquem testar e implementar boas práticas, validem as 
que forem mais adequadas e eficazes para sua organização, consolidem e amadureçam seu modelo de gestão tornando-o 
cada vez melhor e mais claro para todos os envolvidos. 

Dediquem-se com esmero até que atinjam o estado da arte no modelo de gestão de seus negócios e jamais parem de 
aprimorá-lo.

Ronaldo Guedes
Administrador e Sócio-Diretor na Lure Consultoria
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, no final do mês 
de outubro, a Recomendação nº 117 aos órgãos do Poder Judiciá-
rio, para que adotem medidas que assegurem a eficiência e a qua-
lidade na contratação de serviços de segurança privada, visando 
estimular práticas inclusivas, transparentes e de respeito aos di-
reitos humanos.

Elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Por-
taria CNJ nº 81/2021, que tratou da precarização dos serviços 
oferecidos pelas empresas de segurança no País, o texto da Reco-
mendação tem como um de seus objetivos principais evitar atos 
violentos, desproporcionais e discriminatórios, ocorridos no de-
sempenho dos serviços de segurança dos órgãos da Justiça.

“As discussões do Grupo concluíram que a maioria das aborda-
gens indevidas foram feitas por profissionais contratados por empresas irregulares e por profissionais em desvio de 
função ou sem a devida formação. Dessa forma, o GT debateu os problemas da contratação de empresas à margem 
da lei e que fornecem serviços de segurança sem respeitar a legislação que rege o setor”, explica Tatiana Diniz, coor-
denadora do Grupo de Excelência em Segurança - GESEG do CRA-SP e integrante do GT, formado por sugestão do 
Observatório de Direitos Humanos e criado pelo presidente do CNJ, ministro Luiz Fux.

Em razão disso, segundo Tatiana, o texto da Recomendação determina a contratação de empresas que comprovem 
autorização de funcionamento válida, emitida pelo Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente 
(Polícia Federal), com a finalidade de garantir o efetivo controle da atividade e de se fomentar o combate à clandes-
tinidade.

Conselho Nacional de Justiça aprova recomendação que exige 
o registro no CRA para profissionais da segurança privada que 
atuam no Poder Judiciário 

Profissionais registrados no CRA
Entre as exigências que constam no texto, a Recomen-

dação impõe às empresas de segurança que os serviços 
prestados aos órgãos do Poder Judiciário sejam realiza-
dos por profissionais capacitados e com responsabilidade 
técnica exercida por administradores e demais profissio-
nais da Administração de Gestão de Segurança Privada, 
com registro no Conselho Regional de Administração - 
CRA.

Tatiana destaca que, por ser atividade regulamentada, 
complementar à segurança pública e provedora de prote-
ção a vidas e ao patrimônio, é importante que as empre-
sas contem com profissionais qualificados e registrados.

A Recomendação também orienta que as unidades 
judiciárias contratem profissionais com formação inicial 
e continuada em conteúdos de direitos humanos e de 
combate a todas as formas de preconceito, bem como 
formem equipes de segurança com diversidade cultural, 
étnica, racial e de gênero. “As empresas e os profissionais 
de segurança privada estão cada vez mais envolvidos nes-
se debate e cientes de sua importância na luta contra a 
desigualdade e a discriminação”, conclui a coordenadora 
do GESEG.

Com informações do site Consultor Jurídico e Conse-
lho Nacional de Justiça – CNJ
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Representando a Comissão de Gestão Pública do Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO), o pre-
sidente, Adm. Samuel Albernaz se reuniu, no mês de dezembro, com o 1° secretário Câmara Municipal de Goiânia, 
vereador Anselmo Pereira, para dialogar tratativas e demandas em prol da Administração para o ano de 2022.

Na oportunidade, além de tratar de assuntos pertinentes à categoria, Samuel aproveitou para fazer alguns pleitos 
ao vereador. Primeiramente, foram feitas as tratativas sobre a importância do administrador na administração públi-
ca. Em seguida, foi exposto sobre o planejamento de comemorações pelo Dia Nacional do Administrador e também 
pelos 57 anos da profissão.

Durante o encontro bastante produtivo, 
também estiveram presentes representan-
tes da Associação de Jovens Empreende-
dores de Goiânia (AJE). O presidente da 
entidade, Marcus Jorge Santos Siekierski e 
o diretor jurídico, Geraldo Cicari Bernardi-
no dos Santos participaram dos diálogos. O 
advogado, Doutor Getúlio Silva Ferreira de 
Faria também compareceu na reunião.

Em resposta às solicitações do presidente 
do CRA-GO, Anselmo Pereira se dispôs po-
sitivo quanto às demandas que foram apre-
sentadas, reconhecendo de forma necessá-
ria o enaltecimento e papel fundamental que 
o administrador desempenha para a socieda-
de e poder público num todo.

Satisfeito com a visita, Samuel agradeceu 
o empenho que o vereador tem tido desde 
sempre para com a classe, atendendo, sem-
pre que possível, às reivindicações da categoria.

“É sempre um prazer imenso contar com a parceria e apreço do vereador Anselmo por nós, administradores. E 
vamos continuar buscando ainda mais reconhecimento para nossa classe, sejam em datas comemorativas e em situa-
ções em que o Conselho pode intervir para a defesa e valorização do profissional no mercado”, conclui.

Comissão de Gestão Pública do CRA-GO tem visita produtiva 
com 1° secretário da Câmara Municipal de Goiânia 
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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 velocidade, eficiência e redução de custos.

No dia 04 de novembro, o Conselheiro da Entidade, o administrador 
Cassiomar Lopes, abordou o tema no canal no youtube do Conselho. En-
tre o conteúdo ministrado, foi discutido sobre a virada para os processos 
logísticos, que agora começam a ser pesadamente influenciados pela di-
gitalização e pela automação.

Palestras virtuais promovidas CRA-GO marcam o projeto pela 
Educação Continuada dos profissionais 

“Logística 4.0”

Abrindo os trabalhos no mês de dezembro, no último 
dia 9 foi ao ar a palestra ‘Perícia Judicial e Extrajudicial: 
Oportunidade para o administrador’. A iniciativa de abor-
dar o tema fez parte da Jornada Acadêmica da XVI Joad - 
Jornada de Administração e VI Jocon – Jornada De Ciên-
cias Contábeis da Faculdade Unievangélica, e contou com 
o apoio do CRA-GO.

O palestrante, Rômulo Larcher Filgueiras, especialista 
em Auditoria e Contabilidade Financeira, Professor Con-
sultor, Perito Administrador/Contador, palestrante Rô-
mulo Larcher Filgueiras ministrou o tema. 

Há mais de 20 anos que o administrador pode atuar em Perícia Judicial e Extrajudicial. É o que dispõe a Resolu-
ção Normativa CFA nº 224, de 12 de agosto de 1999. Ainda de acordo com a RN, alicerçada na Lei nº 4.769/1965, os 
profissionais estão aptos a trabalhar na apuração de valores nos processos judiciais cíveis e trabalhistas, inclusive em 
fase de liquidação de sentença.

“Perícia Judicial e Extrajudicial: Oportunidade para o administrador”

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

Mesmo com a evolução científica é extremamente impor-
tante 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 (FE-
MAMA).

“Cenário Econômico Atual e Perspectivas para 2022”

Em prol da educação continuada dos profissionais da administra-
ção, empresários e acadêmicos, no dia 17 de dezembro, foi a vez do 
Doutor Rodrigo Albernaz, Consultor em Privacidade e Proteção de 
Dados e Pesquisador Voluntário do Instituto Goiano de Direito Di-
gital.

A partir de 1º de agosto deste ano, entraram em vigor as sanções 
previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que 
estabeleceu uma série de procedimentos para o tratamento de infor-
mações pessoais por parte das empres. A LGPD (Lei 13.709/2018) 

“Desmistificando a Lei Geral de Proteção de Dados”

“Logística 4.0”
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visa proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pes-
soa natural.

Abordando sobre a adequação, o objetivo da LGP, quais os desafios e dificuldades das empresas em se adequar, o pales-
trante, Doutor Rodrigo Albernaz, Consultor em Privacidade e Proteção de Dados e Pesquisador Voluntário do Instituto 
Goiano de Direito Digital ministrou o tema.

No dia 21 de dezembro, o vice-presidente do Conselho Federal de 
Administração, Adm. Rogério Ramos ministrou a palestra ‘Gestão Pú-
blica em tempos de pandemia’.

O tema proposto foi baseado nas relações de trabalho e no modo de 
se fazer negócio, exigindo do estado brasileiro a inclusão de reformas 
estruturais em sua agenda, além da urgência de se criar ou ampliar uma 
rede de proteção social aos mais vulneráveis.

O encontro virtual girou em torno dos novos desafios da adminis-
tração pública frente às necessidades que surgiram, ou foram eviden-
ciadas, com a pandemia da Covid-19. 

“Gestão Pública em Tempos de Pandemia”

Ministrando a palestra ‘Comportamento Organizacio-
nal Meritocrático’, o vice-presidente do Conselho, Adm. 
Jean Marc Nacife, dialogou sobre o tema no dia 23 de de-
zembro.

Entre os pontos, o palestrante vai tratou sobre o que é 
o comportamento organizacional e meritocracia, e como 
eles podem tornar as organizações mais eficazes e eficien-
tes.

O administrador abordou também sobre como o com-
portamento organizacional funciona na prática, esclare-
cendo sobre os níveis comportamentais nas empresas, que 
são os grupos, liderança, comunicação, política e conflito.

“Comportamento Organizacional Meritocrático”

“Administração em pauta” foi o assunto conduzido pelo Adm. 
Diego da Costa, diretor da Câmara de Comunicação e Marke-
ting do CFA, especialista em Gestão de Marketing e tem tam-
bém MBA em Gerenciamento de Projetos tem propriedade para 
abordar a temática.

Durante a palestra, transmitida no dia 27 de dezembro, foi 
dialogado sobre a prática da profissão, bem como saber planejar, 
organizar, coordenar, controlar e ter visão estratégica para co-
mandar uma organização continue com a gente e veja tudo sobre 
a Ciência da Administração

“Administração em Pauta”

Já no dia 29 de dezembro, quem ministrou a palestra “De-
senvolvendo os Novos Futuros Possíveis” foi o Conselheiro 
do Conselho Federal de Administração (CFA), Adm. Rogério 
Bohn.

Os impactos e desafios do momento, as diversas transfor-
mações que vieram para ficar em nosso ambiente de trabalho 
e como devemos fazer escolhas para o nosso futuro foram al-
guns pontos abordados pelo administrador.

“Desenvolvendo os Novos Futuros Possíveis”
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Entre os dias 20 e 21 de dezembro, os municípios de Aparecida de Goiânia e Trindade receberam o CRA Móvel. 
Trata-se do programa itinerante do Conselho Regional de Administração de Goiás, que leva serviços e atendimento 
móvel aos administradores, empresários e acadêmicos do curso de administração, de forma prática, com comodidade 
e agilidade.

A Van móvel, totalmente equipada com tecnologia de ponta, esteve localizada na Avenida Independência, Setor 
Serra Dourada e em Trindade, diretamente nas Faculdade Aphonsiano. O objetivo da ação é facilitar o acesso aos 
serviços e informações da entidade para o público.

Uma equipe de colaboradores do Conselho levaram aos respectivos locais, as atividades realizadas pelo CRA, que 
normalmente, são feitas em sua sede, em Goiânia. Entre procedimentos, foram disponibilizados a emissão de registro 
profissional, secundário e de estudante; segunda via de carteira; renegociações financeiras, pagamento de anuidade/
parcelamento, informações aos profissionais e aos estudantes, entre outras solicitações.

A ação foi mais uma oportunidade para a categoria se beneficiar da comodidade, estar em dia e mais próximo do 
CRA de Goiás, conforme explica presidente, o administrador Samuel Albernaz. “Em cada ação que promovemos, te-
mos resultados positivos e sempre disponibilizamos informações úteis que fomentam a regularização profissional. 
Que todos possam aproveitar os serviços oferecidos e visitar o nosso stand, em Trindade”, reforça. 

Conselho itinerante: CRA Móvel vai até Aparecida de Goiânia 
e Trindade

Fechando o ciclo de eventos virtuais de 2021 no CRA-GO, a admi-
nistradora Rejane Duarte, professora e diretora do Grupo Inspire, ex-
planou para a categoria sobre “Estratégias de Sucesso e Perspectivas 
para 2022”. 

O intuito do conteúdo foi trazer aos profisisonais, estudantes e so-
ciedade novas visões e mudanças nas relações humanas e profisiso-
nais.

A transmissão aconteceu no dia 30 de dezembro, no canal no you-
tube CRAGO Oficial. 

“Estratégias de sucesso e perspectivas para 2022”
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O Clube de Vantagem do Administrador oferece muitas novidades quando o assunto é oportunidade aos profis-
sionais. Um dos principais intuitos do CRA de Goiás é priorizar os benefícios exclusivos aos administradores e tecnó-
logos que estão em dia com o CRA-GO, além de estimular os estudantes a aprimorarem a vida acadêmica. 

Falando em parceria, o mais novo membro do Clube de Benefícios é o Instituto de Pós-Graduação & Graduação - 
IPOG, que oferta aos administradores o desconto de 10% sobre o valor total da mensalidade, nos cursos de curta du-
ração. Nos cursos de Graduação são 15% de desconto para a área do Direito, Psicologia, Engenharia e Administração.

Outras duas instituições de ensino fazem parte das novas parcerias exclusivas do CRA-GO em prol da educação 
continuada do profissional. Na Faculdade Pitágoras, o desconto para os adimplentes em cursos de pós-graduação é 
de 35% e na Ésper, a instituição oferece 10% em cursos de graduação.

Agora quando o assunto é língua estrangeira, o convênio com o CNA Inglês Definitivo resolve: São 40% de descon-
to nos cursos feitos na rede de ensino. O benefício é válido para todas as unidades em Goiânia, exceto a sede no Setor 
Novo Horizonte.

E por fim, no âmbito de lazer, os associados ao CRA de Goiás contam agora com o SESI, com uma gama de ativida-
des, bem como os serviços de lazer e saúde, todas com preços diferenciados para os profissionais adimplentes. 

Clube de Vantagem do #ADM recebe novas parcerias

No site do CRA-GO, na página do Clube de Vantagens, os profissionais e estudantes encontram todos os convê-
nios que a entidade firmou, pensando unicamente nas variadas necessidades da categoria. 

Na área da saúde, tem convênio com rede de farmácias em Goiânia e em demais municípios. Farmácias dos Tra-
balhadores, Rede Santa Marta, Drogasil e Pague Menos são uma das conveniadas. O Mandarin Spa Urbano também 
faz parte dos benefícios, ofertando massagens com variados estilos, que trabalham o corpo e mente. 

Se tratando de serviços automobilísticos, a Brasil Lub Center fornece aos associados do Conselho preços imper-
díveis na manutenção de veículos. O Cartório RC Fácil em Aparecida de Goiânia disponibiliza aos inscritos no CRA-
-GO descontos em certificados digitais e demais serviços de tabelião. 

Para quem quer praticidade, a HUB Cerrado é uma parceria direcionada para o setor de Coworking. Reuniões e 
locação de escritório de forma rápida e dinâmica, e o melhor - em lugar estratégico na capital. Todos os serviços tem 
desconto para os profissionais em dia com o Conselho. 

Para descontrair e se divertir, o Regional de Goiás conta também com a rede de hotelaria Caldas Park & Hotel; 
Caldas Termas Clube Hotel – Hotel Ctc e Prive Hotéis & Parques, todos com valores diferenciados para profisisio-
ansi em dia com o Conselho. As associações Apcef - Associação Do Pessoal Da Caixa Econômica Federal e Affego 
- Associação Dos Funcionários Do Fisco Do Estado De Goiás também oferecem lazer aos registrados. 

Se você está em dia com as anuidades do Conselho e com os seus dados cadastrais atualizados, não há motivos 
para esperar mais: Aproveite o seu Clube de Vantagem, nas melhores localidades em Goiás e beneficie toda a família. 

Tem vantagem para todos os gostos


