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Adm. José Carlos de Sá Colares
Conselheiro Federal 

J.C – O que percebo é uma maior 

preocupação do Sistema CFA/CRAs em se 

inserir nos problemas do país, oferecendo 

ferramentas que contribuam para a 

Prossionalização da Gestão. Desenvol-

vemos o Índice de Governança Municipal – 

que  cons i s te  em uma métr ica  da 

governança pública nos municípios 

brasileiros a partir de três dimensões: 

Finanças, Gestão e Desempenho. Foi elabo-

rado a partir de dados secundários, e 

considera áreas como saúde, educação, 

p lane jamento  urbano,  ar t iculação 

institucional, gestão scal, habitação, 

recursos humanos, violência e outras. O 

IGM se destaca dos demais índices 

utilizados no país, para mensurar a 

performance municipal, porque contempla 

uma visão ampliada sobre as dimensões da 

governança pública, e em especial, sobre a 

relação entre a dimensões scal, gestão e 

desempenho. A proposta do IGM-CFA é 

auxiliar na elaboração de políticas públicas 

das prefeituras, permitindo aos prefeitos, 

por exemplo, a busca das melhores práticas 

naque les  munic íp ios  com melhor 

colocação no ranking.

É interessante destacar que os 

Conselhos Regionais tem que fazer sua 

p a r t e  p a r a  d i v u l g a r  o  I G M - C FA , 

apresentando a ferramenta para gestores, 

acadêmicos e a sociedade em geral. No 

Amazonas o IGM-CFA já foi apresentado 

para Prefeitos e Vereadores de 10 

municípios, por meio do Projeto CRA-AM 

Revista  Gestão – O que senhor 

destaca como diferencial nesse primeiro 

ano de Gestão, dos Presidentes do CFA e 

CRA-AM, Administradores Wagner 

Siqueira e Inácio Guedes?
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Revista Gestão: De que forma o 

Sistema CFA/CRAs atua pela valorização 

do Prossional de Administração?

Além de scalizar o exercício ilegal da 

prossão, a principal nalidade da 

Autarquia, protegendo a sociedade de 

prossionais sem a qualicação necessária 

para exercer os cargos de prerrogativas do 

Administrador/Tecnólogo, o Sistema 

investe em eventos de capacitação 

prossional. O CRA-AM com apoio do CFA 

promove Encontros e cursos para discutir 

assuntos pertinentes à área, como o 

Encontro de Mulheres Administradoras e 

Encontro de Administração do Amazonas.

Itinerante*(matéria especial na página 24).  

Também foi tema de Audiência Pública em 

Itacoatiara e Parintins, além de ser 

discutido no I Fórum de Prossionais de 

Gestão Pública, promovido pelo CRA-AM 

em parceira com a Universidade Estadual 

do Amazonas. A ferramenta é importante e 

precisa ser conhecida para realmente fazer 

a diferença.

J.C – A modernização dos serviços do 

Sistema CFA/CRAs foi um grande avanço 

da Gestão. Implantamos dois importantes 

Sistemas Gerenciais: Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI e SIFA  - Sistema 

Integrado de Fiscalização e Autoatendi-

mento. O primeiro permite a gestão de 

processos e documentos eletrônicos, 

oferece suporte à produção, edição, 

assinatura e trâmite de tais processos e 

documentos, facilitando as ações realizadas 

pelo Sistema.  Já o  SIFA visa promover a 

integração do Sistema CFA/CRAs por meio 

de tecnologias online. Através do SIFA, o 

prossional de Administração pode solicitar 

serviços ao Regional de qualquer lugar por 

meio do autoatendimento on-line. 

Posso armar que ao estreitar nosso 

relacionamento com os Prossionais de 

Administração, avançamos em nossa 

missão de “Promover a Ciência da Adminis-

tração valorizando as competências 

prossionais, a sustentabilidade das organi-

zações e o desenvolvimento do país.”

R e v i s t a  G e s t ã o :  O  S i s t e m a 

C FA / C R A s  e s t á  a t e n t o  p a r a  a 

necessidade de uma Gestão Prossional, 

tanto no setor público quanto no privado. 

E quanto a Gestão do próprio Sistema, o 

que foi desenvolvido para tornar suas 

ações mais dinâmicas e ecazes?

No âmbito acadêmico, promove 

discussões com os coordenadores de cursos 

de Administração, direcionados a melhoria 

dos cursos e da formação do prossional. 

Nosso relacionamento com as Instituições 

de Ensino Superior é bem anado, estamos 

presentes, por meio da Palestra Conheça 

seu Conselho, em mais de 90% das IES, em 

Manaus.

Outra medida adotada pelo CRA-AM 

para a valorização do Administrador foi a 

criação do  Clube de Serviços, ampliando o 

número de os convênios com instituições 

/empresas, proporcionando benefícios aos 

Administradores e Tecnólogos em diversos 

seguimentos: Planos de saúde, clínicas, 

laboratórios, faculdades, pós-graduação, 

academias de ginástica, lavanderia, entre 

outros.
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Para cumprir com sua nalidade o 

CRA-AM conta com nove conselheiros 

efetivos e sete suplentes, eleitos pelos 

prossionais de Administração registrados 

no Regional. Os conselheiros participam de 

reuniões mensais para avaliar processos de 

scalização e relacionados a solicitações 

dos Administradores (processo de isenção, 

cancelamento, entre outros). 

A autarquia possui uma Diretoria 

Executiva descrita pela gura a seguir: 

Adm. Inácio  Guedes Borges  - 

Presidente

Adm. Nelson Aniceto Fonseca 

Rodrigues - Vice-Presidente e Diretor 

de Fiscalização e Registro

Adm. Antônio Jorge Cunha Campos  - 

Diretor de Formação Prossional 

Diretorias

Adm. José Carlos de Sá Colares -  

Conselheiro Federal - Efetivo

Adm. Maria de Nazaré de Morais 

Campos – Diretora de Desenvolvi-

mento Institucional

Adm. Raimundo Jorge Brasil - Diretor 

Administrativo e Financeiro

Além dos conselheiros, a autarquia 

dispõe de uma equipe multiprossional 

para planejar e executar suas atividades 

diárias como atendimento aos Prossio-

nais, cadastro de novos registrados, scaliza-

ção, divulgação institucional, organização 

de eventos. Os colaboradores participam de 

reunião mensal com o Presidente Adm. 

Inácio Guedes, com o objetivo de avaliar as 

ações desenvolvidas durante o mês e 

planejar novas ações. 

7ª 24/08

2ª 23/03 8ª 28/09

11ª 18/125ª 22/06

10ª 28/11

9ª 23/10

1ª 23/02

3ª 19/04

4ª 23/05

6ª 25/07

Calendário de Reuniões 
Ordinárias 2017

Reunião equipe



Com relação à scali-

zação de editais e concursos 

públicos o CRA-AM solicitou ao 

C o n s e l h o  F e d e r a l  d e 

Administração, por meio um 

c o m u n i c a d o  o  c i a l ,  a 

reticação do Edital do  TRF 1ª 

Região, destinada a cargos e 

formação de cadastro de reserva 

nos cargos de Analista Judiciário 

e Técnico Judiciário, nas áreas 

Administrativas, Judiciária e 

Apoio Especializado. O referido 

edital previa que o cargo poderia 

ser preenchido por pessoas com 

nível superior em qualquer área 

de formação. Entretanto, a 

Em 2017 o setor de 

Fiscalização e Registro dirigido 

pelo Vice-Presidente do CRA-

AM Adm. Nelson  Aniceto teve 

grande atuação no interior do 

Estado do Amazonas, com a 

ações de scalização pedagó-

gica nos municípios de Urucu-

rituba, Careiro, Parintins, 

Manacapuru,  Presidente 

Figue i redo,  I t acoa t i a ra , 

Iranduba, Rio Preto da Eva, 

Maués e Tefé. Ao todo, 40 

ó r g ã o s  p ú b l i c o s  f o r a m 

v i s i t a d o s .  P r e f e i t o s  e 

Presidentes das Câmaras 

Municipais foram noticados e 

o r i e n t a d o s  a  a l o c a r  o s 

prossionais de Administração 

em suas respectivas funções 

t é c n i c a s  n o s  n í v e i s 

e s t r a t é g i c o s ,  t á t i c o s  e 

operacionais. 
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Nos dias 25, 26 e 27 de 
julho, os Conselheiros e 

colaboradores do CRA-AM 
participaram de um 

Treinamento de 
Fiscalização com o Adm. 
Levi Sampaio, Fiscal do 

DF. 
O treinamento promoveu 
a troca de experiências 
relacionadas a ações de 

scalização, além de 
aprofundar os 

conhecimentos na 
legislação vigente do 
Sistema CFA/CRAs.

Capacitação no 
setor de scalização 

Diretor: Adm. Nelson Aniceto

Diretoria de Fiscalização e Registro 
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Outro ganho signicativo no que se 

refere à Fiscalização foi à implementação 

do Sistema Integrado de Gestão e 

Autoatendimento (SIFA), uma ferramenta 

que visa promover a integração do Sistema 

CFA/CRAs por meio de tecnologias online. 

Por meio do SIFA, o prossional de 

Administração pode solicitar serviços ao 

Regional de qualquer lugar por meio do 

autoatendimento on line. 

 A scalização prospectiva realizada 

pelo SIFA é feita por meio de uma 

ferramenta de inteligência em busca de 

dados – o Bigdata – que permitiu a  

ampliação do alcance das ações do CRA. 

Além de registrar mais empresas, o SIFA 

está oferecendo mais empregos para os 

prossionais de Administração, pois muitas 

empresas, para se adequarem às regras, 

precisam contratar um administrador 

como responsável técnico. Utilizando a 

referida ferramenta o CRA-AM encami-

nhou mais de 3.000 (três mil) noticações 

para empresas e, em um único dia, o Regio-

nal fez uma scalização maior que toda a 

sua história. O impacto das noticações 

serão percebidos nos primeiros meses de 

2018, quando serão feitos novos registros de 

empresas e responsáveis técnicos.

descrição sumária das atividades do cargo 

de Analista Judiciário – Área Administrativa 

- são iguais às atividades dispostas na Lei nº 

4.769/65, atribuições privativas de 

Administrador.

Ações de scalização antes do SIFA

Ações de scalização antes do SIFA
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E m  n o v e m b r o  d e  2 0 1 7 ,  f o i 

implementado o SIFA - Sistema Integrado 

de Gestão e Autoatendimento que 

proporcionou um avanço signicativo 

principalmente no setor de scalização e 

registro. 

ü Sistema Eletrônico de Informações – SEI 

O SEI é um sistema de gestão de 

processos e documentos eletrônicos, que 

oferece suporte à produção, edição, 

assinatura e trâmite de tais processos e 

documentos, facilitando as ações realizadas 

pela Autarquia, além de reduzir considera-

velmente o consumo de papel, contribu-

indo no quesito sustentabilidade. A equipe 

do CRA-AM participou de treinamento para 

implementação referido Sistema com 

representantes do CFA, Adm. Douglas 

Evangelista Neto (superintendente), 

Hércules Ribeiro Martins, Admª. Juliana 

dos Reis Cardoso e Adm. Rodrigo Neves 

Moura.

O investimento em tecnologia e na 

otimização dos processos internos foi o 

destaque da Diretoria Administrativa 

Financeira, dirigida pelo Adm. Raimundo 

Jorge Brasil e gerenciada pela Adm. 

Genoveva Pertoti. 

O CRA-AM contratou uma empresa 

de Tecnologia da Informação para gerenciar 

sua rede lógica e estabelecer procedimentos 

para a segurança da rede. A internet, antes 

proveniente de uma conta comum de 

banda larga, foi substituída por um link de 

internet dedicada, com capacidade de 20 

mega. O investimento foi necessário para 

dar suporte à implementação de dois 

Sistemas: 

ü Si s tema  In teg rado  de  Ges tão  e 

Autoatendimento (SIFA)

Outro ponto de destaque foi à 

contratação de empresa para arquivar 

documentos  an t i gos  do  CRA-AM, 

proporcionando uma melhoria na estrutura 

física da autarquia, ampliando o espaço de 

circulação de colaboradores e prossionais. 

Esse procedimento gerou mais comodidade 

e agilidade na localização dos processos, 

otimizando as atividades da Autarquia. 

Diretoria Administrativa Financeira
Diretor: Adm. Raimundo Jorge Brasil 



A Integração entre o CRA-AM e as Ins-

tituições de Ensino Superior (IES) dos 

cursos de Administração e Tecnológicos é 

uma responsabilidade da Direção de 

Formação Prossional, que em 2017 inves-

tiu em eventos institucionais para  auxiliar 

as IES em sua busca contínua pela 

qualidade de ensino de Administração,  

como o I Fórum Amazonense de Pros-

sionais de Gestão Pública e o XV ECAD-

Encontro de Coordenadores de Cursos de 

Administração do Amazonas. 

Outra estratégia utilizada pela 

Diretoria para fortalecer o  relacionamento 

com as IES foi a ampliação do Projeto 

Conheça o seu Conselho, que tem como  

objetivo divulgar as ações do CRA-AM por 

meio de visitas às Instituições de Ensino 

Superior (IES), explicando aos futuros 

bacharéis a importância do registro 

prossional e as atribuições da Autarquia 

Federal frente à sociedade.  Ao projeto foi 

acrescido o Programa CRA de Portas 

abertas, com visitas programadas de turmas 

de alunos a sede do CRA-AM. 

A atual gestão levou o Projeto 

Conheça o Seu Conselho a diversas 

instituições de Ensino como: UNIP, 

Uninorte, Fametro, Faculdades Boas 

Novas, Universidade Federal do Amazonas 

– UFAM, Universidade do Estado do 

Amazonas - UEA, Faculdade Dom Bosco, 

Unilassalle, Estácio, Anhanguera, ULBRA, 

ESBAM. O Projeto alcançou também o 

SENAC e IFAM que oferecem cursos 

técnicos em Administração na capital e no 

interior do Amazonas. 

A Diretoria foi responsável pela 

primeira edição do Programa Plataforma do 

Conhecimento no CRA-AM,  programa de 

debates transmitido ao vivo pelo canal 

ocial do Conselho Federal de Administra-

ção (CFA) no youtube, o CFATV (www. 

youtube.com/cfatvocial) diretamente da 

sede do CRA-AM, com o tema Logística 

Nacional: Desaos e Oportunidades. 
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Diretoria de Formação Prossional
Diretor: Antônio Jorge Cunha Campos 
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Outra importante estratégia utilizada 

pela Diretoria foi a criação de novos canais 

de  comunicação como WhatsApp, 

Instagram, YouTube e a melhor utilização 

das redes sociais já existentes  como o 

Facebook que passou a apresentar 

conteúdos exclusivos, produzidos pela 

e q u i p e  d e  c o m u n i c a ç ã o .  O  s i t e 

institucional incluiu em sua plataforma o 

Portal da Transparência, tornando público 

os processos internos e as atividades que 

são desenvolvidas pelo Conselho Regional 

de Administração (CRA). 

Para oferecer serviços especiais aos 

Administradores, foi o criado o Clube de 

Serviços com o objetivo de ampliar os 

convênios entre o CRA-AM e outras 

instituições/empresas, proporcionando 

mais benefícios aos Administradores e 

Tecnólogos em diversos seguimentos como: 

planos de saúde, clinicas, laboratórios, 

faculdades, pós-graduação, academias de 

ginástica, lavanderia, entre outros. A autar-

quia renovou o convênio com a Universi-

dade Corporativa do Administrador que 

dispõe de mais de 250 cursos online, gratui-

tos para os prossionais de Administração. 

Os municípios do  interior do Estado 

do Amazonas  também receberam  ações de 

integração signicativas por meio do 

Projeto CRA-AM Itinerante, com palestras, 

ações de scalização e reuniões com 

representantes de órgãos governamentais 

para divulgar o projeto Administrador na 

Gestão Municipal, que tem como objetivo 

principal prossionalizar a gestão pública 

por meio da inserção dos Administradores e 

Tecnólogos no serviço público municipal.

A Diretoria de Desenvolvimento 

Institucional  tem como principal objetivo  

dar visibilidade as ações do Conselho 

Regional de Administração do Amazonas, 

fo r ta lecendo  ass im,  a  Ident idade 

Institucional da Autarquia  para Adminis-

tradores, Tecnólogos, Acadêmicos  e socie-

dade em geral. Para atingir seu objetivo 

promoveu eventos como:  “Solenidade de 

Apresentação da Nova Diretoria do CRA-

AM”,  “9º. Encontro de Mulheres Adminis-

tradoras”,  “1ª. Jornada de Administração – 

Empreendedorismo e Startups” e o XV 

Encontro de Administração do Amazonas. 

Diretoria de Desenvolvimento Institucional
Diretora: Adm. Maria de Nazaré de Morais Campos
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Posse dos novos Conselheiros do CRA-AM

Conselheiros Efetivos 

 Os Conselheiros eleitos para compor 

o Conselho Regional de Administração do 

Amazonas tomaram posse no dia 07 de 

janeiro de 2017, na sede da autarquia.

Adm. Inácio Guedes Borges

Adm. Nelson Aniceto Fonseca Rodrigues

Adm. Nilderland Colares de Azevedo

Suplentes

Adm. Maria de Nazaré de Morais 

Campos - Diretora de Desenvolvi-

mento Institucional.

2017/2018. O Adm. Inácio Guedes Borges 

foi eleito Presidente e o Adm. Nelson 

Aniceto Vice-Presidente. No quadro a 

seguir a composição da nova diretoria: 

Adm. Willes Cardoso de Oliveira

Adm. Antônio Jorge Cunha Campos - 

Diretor de Foramção Prossional 

Adm. Raimundo Jorge Brasil - Diretor 

Administrativo Financeiro

Adm. Inácio  Guedes Borges  - 

Presidente

Adm. Naudir Araujo Soares

Adm. Aldovargas Rodrigues Loureiro

Adm. Nelson Aniceto Fonseca 

Rodrigues - Vice- Presidente e Diretor 

de Fiscalização e Registro. 

Após a solenidade os novos membros 

participaram de Reunião Ordinária para 

eleger a nova diretoria do CRA-AM biênio 

Adm. Andrea Lanza de Souza

Adm. Inácio Guedes recebe 
diploma de posse do Adm. 
Edmilson Bandeira - Presidente 
da Comissão Eleitoral 2016

Solenidade de diplomação dos Conselheiros
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A Solenidade contou com a presença 

de autoridades do Estado e representantes 

de classes prossionais e instituições de 

ensino. Entre os presentes estavam o Adm. 

Silvio Romano - Secretário de Adm. e 

Gestão do Amazonas, Adm. Luiza Bessa - 

Secretária de Adm. da Prefeitura de 

Manaus, Sr. Walter Barros Martin - Diretor 

Adjunto e Coord. de Tecnologia e Inovação 

da FIEAM, Adm.Orlem Pinheiro - Pró-

reitor da UEA, Sr. Manuel Junior - Pres. do 

Conselho Regional de  Contabilidade do 

Amazonas, os Dep. Estaduais 

Luis Castro e José Ricardo, Vereador Fred 

Motta, Conselheiro Federal - Adm. José 

Carlos de Sá Colares – representando o 

Presidente do CFA Adm. Wagner Siqueira, 

entre outros.

O Conselho Regional de Administra-

ção do Amazonas realizou, no dia 7 de 

março, no auditório Auton Furtado, a Apre-

sentação de sua Nova Diretoria (Biênio 

2017/2018). 

Na oportunidade, foi lançada pelo Ex-

presidente e atual Diretor de Formação 

Prossional do CRA-AM, Adm. Jorge 

Campos, a Revista de Gestão Biênio 2015-

2016, que apresenta em seu conteúdo as 

ações realizadas pelo Regional.

Em seu discurso o Presidente do CRA-

AM. Adm. Inácio Guedes Borges agradeceu 

aos colaboradores da autarquia pelo 

trabalho realizado, além de homenagear o 

Adm. Edmilson Bandeira, coordenador da 

Comissão Permanente Eleitoral.

Apresentação da Nova Diretoria CRA-AM 
(Biênio 2017/2018)

Adm. Inácio Guedes entre o Diretor de Formação 
Prossional Adm. Jorge Campos e o Conselheiro Federal 
Adm. José Carlos de Sá Colares

Solenidade de apresentação da nova diretoria do CRA-AM
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8º  Encontro de Mulheres Administradoras 

Com o tema “Mulheres Empreende-

doras Fazendo a Diferença” o 8º Encontro 

de Mulheres Administradoras reuniu na 

noite de 29 de março, no Buffet Paulo 

Marinho, um público de aproximadamente 

150 pessoas, entre Administradoras, 

Tecnólogas, Conselheiros e Colaboradores 

do CRA-AM.

O evento, realizado pelo CRA-AM, em 

parceria com o Conselho Federal de 

Administração, teve como objetivo 

comemorar o Dia Internacional da Mulher, 

homenageando as Administradoras do 

Amazonas que se destacam e apresentam 

trabalhos relevantes em suas áreas de 

atuação com discussões sobre temas de 

interesse da categoria.

As Administradoras Shirley Costa 

(empresa Condados) e Katya Medeiros 

(Espaço Conviver), compartilharam suas 

experiências como empreendedoras na 

cidade de Manaus.

A adm. Kátia 
Medeiros relata sua 
experiência com o 
empreendedorismo 
materno

A empresa 
Condados foi o 
estudo de casos 
apresentado pela 
Adm. Shirley Costa
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I Fórum Amazonense de 
Prossionais de Gestão Pública

No dia 20 de abril o Conselho Regional 

de Administração do Amazonas, em 

parceria com a Universidade Estadual do 

Amazonas, realizou o “I Fórum Amazo-

nense de Prossionais de Gestão Pública”, 

no auditório da Escola Superior de Ciências 

Sociais/ESO-UEA.

O Evento teve como objetivo fortale-

cer a prossão de Gestor Público e contou 

com a apresentação do Índice Governança 

Municipal (IGM-CFA), desenvolvido pelo 

Conselho Federal de Administração e  de 

três painéis: o primeiro discutiu as 

“Competências e os aspectos legais da 

Prossão do Administrador e do Tecnólogo 

em Gestão Pública”; o segundo que falou 

sobre “A estrutura curricular e outros 

aspectos dos cursos de Tecnólogo em 

Gestão Pública” e o terceiro que discorreu 

sobre “A percepção dos gestores públicos em 

relação à atuação dos Tecnólogos em Gestão 

Pública”. 

O Presidente do CRA-AM Adm, Inácio 

Guedes apresentou o IGM-CFA explicando 

sobre como o índice foi conseguido, sua 

metodologia de realização, dimensões - 

gestão, desempenho, gastos e nanças 

públicas -. Inácio fez observações sobre o 

IGM-CFA, relacionadas ao perigo dos 

ranqueamentos (comparar municípios 

com diferentes características), disponibi-

lidade de dados (nem todos os municípios 

tem todas as informações). Para fechar sua 

apresentação mostrou exemplos de boas 

práticas seguindo os parâmetros do 

IGM/CFA. 

Equipe organizadora do Fórum
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O Prof. Adm. Aderli Simões, coorde-

nador pedagógico do Curso de Tecnologia 

em Gestão Pública da Universidade 

Estadual do Amazonas foi  o segundo 

painelista e falou  acerca da vocação da 

Universidade em promover o conheci-

mento, informando como o curso de 

Tecnologia em Gestão Pública foi pensado 

de modo que se buscasse fortalecer o 

conhecimento, buscando promover 

ferramentas para resolver problemas de 

gestão, focados sobretudo nas questões 

regionais e locais. 

O Fórum foi transmitido ao vivo para 

32 municípios  do Amazonas,  pela 

Universidade Estadual do Amazonas, 

possibilitando aos acadêmicos  do interior 

do Estado participarem do debate,  

realizado após as apresentações. 

A convite do Presidente do CRA-AM 

Adm. Inácio Guedes, o egresso do Curso de 

Tecnologia em Gestão Públ ica,  do 

Município de Careiro, o tecnólogo Márcyo 

Aguiar, explanou sobre a diculdade de ter 

sua prossão regulamentada e principal-

mente dos desaos que a área de tecnólogo 

enfrenta e muitas vezes a falta de perspec-

tiva de mercado de trabalho. 

Em seguida, o Prof. Dr. Adm. André 

Zogahib, coordenador de qualidade da ESO 

(Escola Superior de Ciências Sociais) e 

coordenador geral do Curso de Tecnologia 

em Gestão Pública-TGP,  apresentou o 

painel sobre as Competências e os aspectos 

legais da Prossão do Administrador e do 

Tecnólogo em Gestão Pública. 

Para nalizar as apresentações a  

Profa. Dra. Adm. Luíza Bessa, secretária 

municipal de administração, discorreu 

sobre os desaos da gestão pública 

municipal, destacando a  importância do 

tecnólogo e esclarecendo que o curso não é 

de curta duração, mas sim um curso de 

intervenção, de pesquisa-ação.  E concluiu 

sua explanação destacando: “O mercado 

ganha muito com os cursos tecnológicos 

exatamente  pe lo  foco  d inâmico e 

aproximado, na condição de que é um papel 

importante, de “chegar fazendo”, ou seja, já 

implementando ações e trabalhando 

práticas efetivas”.

Após as explanações, foi então 

constituída a mesa de debates, formada 

por: Adm. Inácio Guedes, presidente do 

CRA/AM, Prof. Aderli Simões, Coordenador 

pedagógico do Curso de TGP, Prof. Dr. 

André Zogahib, coordenador de qualidade 

da ESO e coordenador geral do TGP, Adm. 

José Colares, conselheiro Federal de 

Administração, prof.ª Adm. Andrea Lanza, 

coordenadora do curso de administração da 

UEA e o tecnólogo Márcyo Aguiar, egresso 

do curso.



Revista Gestão 2017

22

Com a mão na massa - participantes mostram seu entusiasmo com o conhecimento adquirido durante a jornada 

1ª Jornada de Administração
Empreendedorismo e Startup

Os participantes estiveram por 10 

horas na sede da Autarquia, aprendendo e 

praticando, com especialistas os conceitos 

de Startup, como elaborar um “PITCH”, 

cases de sucesso de empreendedorismo e 

puderam elaborar seu modelo de negócio 

utilizando a ferramenta Canvas.

• Ricardo Dornas Martim -  Empresá-

rio e empreendedor Conecta Endeavor. MBA 

gerenciamento de projetos FGV Brasília, 

instrutor de Comunicação e Oratória, 

Administração do Tempo, Planejamento e 

Condução de Reuniões e Metodologia para 

Instrutores nas áreas de Administração, 

E m p r e e n d e d o r i s m o  e  F i n a n ç a s 

Empresariais, consultor empresarial e 

palestrante.

• Adm. Salvio de Castro e Costa Rizzato 

– Doutor em Psicologia e Ciencias da 

Educação pela Universidade de León - 

Espanha; MBA Executivo em Desenvol-

vimento de Competências Gerenciais pela 

FGV (1998); Administrador de Empresas 

pela Universidade Federal do Amazonas 

(1997), Professor de programas de Pós-

graduação (Especialização) da UEA, IFAM 

(antigo CEFET-AM), FGV/ISAE-AM.

A Jornada trouxe prossionais de 

renome nacional e internacional, com 

publicações e larga experiência em Startup.

Empreendedorismo e Startup foram os 

temas discutidos durante a "1ª Jornada de 

Administração - Empreendedorismo e Star-

tup", realizada pelo Conselho Regional de 

Administração do Amazonas, no dia 26 de 

abril, coordenada pelo conselheiro e Adm. 

Willes Cardoso. Os participantes da Jornada 

e os facilitadores foram recepcionados pelo 

Vice-Presidente Adm. Nelson Aniceto. 

Facilitadores: 
• Paulo César Coutinho - Consultor, 

professor e palestrante nas áreas de 

empreendedorismo, inovação, tecnologia e 

gestão. Mestrando em informática aplicada 

pela UNIFOR com eixo na área de inovação 

em negócios de Startups. Sócio Fundador 

dos Institutos Deltas TIC’s (Polo Tecnológico 

de Parnaíba) e Delta (Polo tecnólogo de 

Teresina). Sócio das empresas Teresina 

Coworking- Startup Consultólogo – Rede 

Brasileira de Consultoria, Marketing e 

Representações e da inGETI.

Certicação dos participantes
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 O XVI Encontro de Coordenadores do 

Curso de Administração - ECAD reuniu, no 

dia 29 de junho, professores, Coorde-

nadores e Conselheiros do CRA-AM para 

debater o tema "O Impacto do ENADE de 

Administração para as Instituições de 

Ensino do Amazonas".

O Adm. Mauro Kreuz, Diretor da 

Câmara de Formação Prossional do 

Conselho Federal de Administração, foi o 

palestrante do Encontro e iniciou sua 

apresentação com uma série de perguntas 

reexivas aos participantes como: a 

percepção que eles tinham sobre a 

realidade atual do curso de Administração e 

a percepção deles sobre o atual desempe-

nho dos docentes no curso de Administra-

ção. Também discorreu sobre o Censo e 

Enade MEC/INEP 2015 e a avalição por 

competências.

Ao nalizar sua apresentação Mauro 

ressaltou que:  “O maior desao pedagógico 

do Professor é transpor a linguagem do 

conhecimento cientíco para a linguagem 

do conhecimento ensinável, ou seja, em 

condições de ser aprendido (compre-

endido) pelos alunos.”

Após a palestra a Conselheira e 

professora Adm. Andréa Lanza fez o 

lançamento do Edital para a publicação 

cientíca “Cadernos de Administração”, 

com o tema "Sustentabilidade, Inovação e 

Resultados”. 

XVI ECAD - Encontro reuniu professores, 

coordenadores e Conselheiros do CRA-AM

Especial CRA  Itinerante

Adm. Mauro Kreuz-CFA

Coordenadores, professores e conselheiros de Administração prestigiam o ECAD
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O projeto foi renomeado de CRA Itine-

rante porque grande parte dos municípios 

do Amazonas só pode ser acessado por meio 

uvial ou aéreo. Com o apoio do CFA dez 

municipios receberam as ações do projeto: 

Urucurituba, Careiro, Parintins, Manaca-

puru, Itacoatiara, Maués, Presidente Fi-

gueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba e Tefé. 

A delegação  do CRA-AM percorreu 

4.382 km utilizando os diversos modais 

para chegar nas localidades mais distantes. 

Em Tefé, por exemplo, a equipe viajou de 

avião  e depois retornou de barco, 

atravessando o rio Amazonas em um 

percurso que durou mais de 12 horas. Para 

o município do Careiro o trajeto foi 

percorrido de carro e atravessou o Rio 

Solimões de balsa.  

Ampliar as ações de scalização e 

valorização prossional no Interior do 

Estado do Amazonas foi o principal objetivo 

do Conselho Regional de Administração do 

Amazonas em 2017. Para tanto, reformulou 

o Projeto CRA na Estrada incluindo além de 

palestras sobre a prossão e de temas 

relevantes ao Administrador, a entrega de 

Registros Prossionais, a scalização de 

órgãos públicos, empresas e Instituições de 

Ensino e a Apresentação do Índice de 

Governança Municipal- CFA para prefeitos 

e vereadores dos municípios visitados. 

Projeto CRA  Itinerante

Especial CRA  Itinerante

CareiroMauésEmbarcando para CRA Intinerante

Palestra IFAM Maués
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No âmbito de capacitação prossional 

o CRA-AM apresentou 20 palestras para 

prossionais e acadêmicos dos municípios 

visitados. Cerca de 1470 pessoas puderam 

conhecer um pouco mais sobre a prossão e 

seu conselho, por meio da palestra “Conhe-

ça o seu Conselho, ame sua prossão” 

ministrada pelo o Presidente do CRA-AM 

Adm. Inácio Guedes, que destacou a   

missão do Sistema CFA/CRAs, seu 

funcionamento e o mercado de trabalho do 

Administrador. Outro tema abordado foi o 

Coaching, ministrado pela Master Coach 

Samara Ribeiro. 

Nos municípios de Urucurituba e 

Parintins o CRA-AM fez a entrega de 

Registros Prossionais para recém-

formados em Administração. 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

Especial CRA  Itinerante

Presidente Figueiredo Manacapuru

Maués Parintins

Careiro Presidente Figueiredo
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Rodrigo mostrou, passo a passo, de 

que modo são colhidos os dados para a 

formação do IGM e como exemplo 

apresentou vários índices sobre Itacoatiara.

O presidente do Conselho Regional de 

Administração – CRA, Adm. Inácio Guedes 

fez uma síntese sobre o IGM, que é um 

importante instrumento que deverá 

auxiliar os gestores municipais, mostrando 

dados estatísticos que servirão como base, 

para que os recursos públicos sejam 

aplicados de forma mais eciente.

APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE 

No dia 14 de junho de 2017, os 

Conse lhos  Federa l  e  Reg iona l  de 

Administração realizaram na Câmara 

Municipal de Itacoatiara, audiência pública 

com a nalidade de apresentar aos 

prossionais e estudantes de administra-

ção, bem como aos vereadores, aos gestores 

públicos municipais, o ÍNDICE DE 

GOVERNANÇA MUNICIPAL – IGM-CFA.

O Presidente ressaltou que o Sistema 

CFA/CRAs é apartidário e busca levar 

conhecimento técnico e cientíco, a m de 

orientar os gestores públicos sobre a forma 

tecnicamente adequada de fazer as coisas, 

o que, segundo ele, reetirá na melhoria da 

qualidade de vida da população.

To m  Z é  a i n d a  r e v e l o u  u m a 

importante notícia, de que, tanto o CRA, 

quanto o CFA podem ajudar na efetivação 

do projeto de manejo sustentável do jacaré.

Em seguida, de forma mais detalhada, 

o coordenador da Câmara de Gestão 

Pública – CGP/CFA, Adm. Rodrigo Neves 

explicou os objetivos da CGP, naquilo que se 

refere ao debate e reexão das questões 

emblemáticas da gestão do estado 

brasileiro, com apresentação de propostas 

aos entes envolvidos, mediante estudos e 

projetos, visando à melhoria dos serviços e 

políticas públicas.

DE GOVERNANÇA MUNICIPAL 

EM ITACOATIARA
O conselheiro federal, Tom Zé 

Albuquerque fez uma explanação da 

metodologia utilizada  na coleta de  dados, 

para se chegar aos vários índices que, após 

sintetizados, embasam o IGM.

Audiência Publica sobre o IGM-CFA em Itacoatiara

Especial CRA  Itinerante
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O Vereador Joanilson Mendes elogiou 

a iniciativa do CRA-AM e armou: “preci-

samos aproveitar essa oportunidade, para 

que Itacoatiara comece a construir algo 

duradouro que permaneça para as 

próximas gerações. É preciso que se olhe 

para os nossos dados e índices, a m de 

fazer as comparações internas e traçar 

melhorias naquilo que for necessário.” 

O professor do curso técnico de 

administração do SENAC, Luiz Henrique, 

destacou a importância da audiência e da 

interiorização do CRA, pois, segundo ele, há 

uma carência muito grande de formação no 

interior. Ele também propôs que, a partir 

desse encontro se comece outros debates, a 

m de aprofundar esses assuntos.

Antes de nalizar a audiência, o 

presidente do CRA-AM, Inácio Guedes, 

anunciou ocialmente que o administrador 

João Manuel Filgueiras Ferreira, como o 

representante do CRA-AM em Itacoatiara.

O presidente da Câmara Municipal  

Bosco Rodrigues encerrou a audiência 

agradecendo  a iniciativa do CRA-AM. 

Prefeito de Itacoatiara Antônio Peixoto

Especial CRA  Itinerante

Câmara Municipal de Itacoatiara

Adm. Tom Zé apresenta o IGM
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EQUIPE DO CRA-AM APRESENTA 

O  Í N D I C E  D E  G O V E R N A N Ç A 

MUNICIPAL – CFA EM PARINTINS 

No dia 08 de novembro, o CRA-

Amazonas fez a apresentação do Índice de 

Governança Municipal- CFA no Centro de 

Informação ao Turista, com a presença do  

Prefeito em Exercício Toni Medeiros, do 

Presidente da Câmara Municipal, Ver. 

Maildson Araújo Fonseca, dos secretários de 

Saúde, Educação, Administração, Defesa 

Civil e vários líderes comunitários. Os 

membros do executivo e do legislativo 

puderam conhecer o IGM como ferramenta 

estratégica de planejamento estratégico para 

o desenvolvimento do Município.

Ao término do evento, o Presidente do 

CRA-AM concedeu entrevista para as rádios 

locais e para dois portais de notícias. Por m, 

prefeito em exercício Toni Medeiros 

agradeceu a ação do Conselho e disse 

“enquanto os outros Conselhos Prossionais 

vem ao Município para pedir voto e cobrar 

anuidade,  o CRA-AM vem oferecer 

gratuitamente uma fantástica ferramenta 

que possibilitará ao Executivo planejar 

melhor suas ações e avaliar os resultados” e 

disponibilizou um espaço no PAC - unidade 

do Pronto Atendimento ao Cidadão Parintins 

para servir de Representação do CRA-AM.

A delegação do CRA-AM participou 
de reunião com todos os prefeitos e 
presidentes das câmaras municipais, dos 
10 municípios visitados para Apresentar o 

Índice de Governança Municipal , 
propondo a discussão do tema em 
audiências públicas, em 2018. 

Reunião com Prefeitos e Vereadores

Presidente Figueiredo

Maués Rio Preto da Eva

Especial CRA  Itinerante
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Fiscalização 

Durante as 10 edições do Projeto CRA 

Itinerante o  trabalho da scalização foi 

intenso, sendo expedidos 40 ofícios para 

órgãos públicos, empresas privadas e 

instituições de ensino, totalizando mais de 

40 visitas in loco em todo o estado, que 

resultaram em novos registros prossionais, 

negociações de débitos, além da parceria 

rmada com 26 instituições de ensino 

superior localizadas no interior do estado.

CRA Itinerante em números 

Número de palestras 

Municípios Visitados 

Secretarias Municipais scalizadas 

Modais de transporte utilizados 

Distância percorrida 

Meios de transporte

Número de expectadores das palestras 

Rodoviário (feito por rodovias), 
hidroviár io  ( fe i to  pela água) e 
aeroviário (feito de forma aérea)

10 

20

4.382km 

1470 pessoas

Carro, lancha, barco, balsa e avião 

40 Secretarias 

Especial CRA  Itinerante
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Dep. Adjunto Afonso entrega homenagem ao CRA-AM

CRA-AM homenageia administradores mestres e doutores de destaque no Amazonas

Sessão Especial na Assembleia 

Legislativa do Amazonas marca 

Dia dos Administradores
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Presidente do CRA-AM, Adm. Inácio GuedesAdministradores homenageados pelos deputados

Público prestigia homenagemConselheiros do CRA-AM e autoridades
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Raposão e Encontro de Administração CRA-AM 
CRA-AM realiza ações pelo Dia do Administrador

Equipe do CRA-AM durante manifestação Mascote Raposão na Praça do Congresso

Presidente do CRA-AM Adm. Inácio Guedes 
convoca população a aderir a manifestação

Adm. Wagner Siqueira discursa contra 
a obrigatoriedade do boleto registrado
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Palestrante Alexandre Prates Palestrante Adm. Wagner Siqueira, presidente do CFA

Mascote Raposão recebeu os participantes no encontro

Alexandre Prates movimenta o público que lotou Centro de Convenções Vasco Vasques
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O Conselho Regional de Adminis-

tração do Amazonas (CRA-AM) realizou na 

noite de 29 de novembro a cerimônia de 

Lançamento do Sistema de Autoatendi-

mento-SIFA. A ferramenta visa promover a 

integração do Sistema CFA/ CRAs por meio 

de tecnologias online. 

O presidente do CRA-AM, Adm. 

Inácio Guedes destacou que com a implan-

tação do SIFA o Regional saiu da idade das 

trevas e chegou à luz. “Vocês vão ver como 

esse Sistema facilitará a vida do prossional 

de Administração. Somos muito gratos ao 

CFA por ter oferecido esse Sistema o CRA-

AM”, agradeceu.

O Conselheiro Federal pelo estado do 

Amazonas, Adm. José Carlos de Sá Colares, 

armou que o SIFA não chega de graça ao 

Lançamento do Sistema de Autoatendimento – SIFA 
SIFA e Big Data já são realidade no CRA-AM

Presidente do CFA Adm. Wagner Siqueira e Presidente do 
CRA-AM Adm. Inácio Guedes explicam a importância do SIFA

Prossionais e dirigentes de conselhos prossionais prestigiando o evento
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Regional:  “Isso é fruto de um trabalho 

incessante da atual gestão do CFA. Estamos 

sendo premiados com essa tecnologia que 

permitirá fazer um raio X de todas as 

pessoas físicas e jurídicas do nosso estado”, 

armou o Conselheiro.

Por meio do SIFA, o prossional de 

Administração poderá solicitar serviços ao 

Regional de qualquer lugar por meio do 

autoatendimento online. O m do 

retrabalho, de registros duplicados, além da 

integridade de processos são algumas das 

vantagens do SIFA. Além dele, o CRA-AM 

passa a contar com uma importante 

ferramenta de busca inteligente: o BIG 

DATA. Por meio da CNAE - Classicação 

Nacional de Atividades Econômicas - será 

possível registrar mais empresas no 

Sistema, o que signica mais empregos para 

os prossionais de Administração. De 

acordo com o diretor de Fiscalização e 

Registro do CFA, Adm. Marcos Kalebbe, o 

CRA-AM já encaminhou mais de três mil 

noticações para empresas. “Em um único 

dia, o Regional fez uma scalização maior 

que tida a sua história. Cada noticação 

dessa abrirá espaço para o prossional de 

Administração no mercado”, destacou.

O Presidente do CRA-AM, Adm. 

Inácio Guedes Borges encerrou a cerimônia 

de lançamento do SIFA no Amazonas, com 

uma justa Homenagem ao Adm. Belmiro 

Siqueira, Patrono da Administração no 

Brasil,  na oportunidade entregou um 

troféu in memoriam  ao seu lho o Adm. 

Wagner Siqueira, Presidente do CFA, em 

um momento de muita emoção.

Marcelo Borges apresenta o SIFA Equipe de implantação do SIFA 

Conselheiros do CRA-AM recebem do presidente 
do CFA novas carteiras de identidade prossional

Adm. Wagner Siqueira recebe homenagem pelo 
patrono da administração no Brasil Belmiro Siqueira
























