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Aprendizado e 
contato com

 o mercado
Acadêmicos encontram nos estágios, 

trainees e empresas juniores oportunidades 
de complementar a formação

Uma das pioneiras do design 
thinking no Brasil afi rma: “o 
papel do administrador é 
despir-se de suas certezas”

Câmara de Gestão Pública inicia 
projeto de agenda permanente 
com Administradores eleitos e 
demais profi ssionais do estado
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Não há como escapar. Final de ano é sempre um momento de refl exão, 

de olhar para trás, analisar nosso desenvolvimento, perceber o que nos fez 

ter êxito e o que nos impediu de progredir. Felizmente também é tempo de 

projetar, de traçar metas e de buscar o novo em nossas vidas, do ponto de 

vista pessoal e profi ssional. Para os Administradores como categoria e para o 

nosso Conselho Regional de Administação de Santa Catarina (CRA-SC), 2014 

foi um ano marcado pela assertividade naquilo que nos propomos construir 

e isso se refl ete também no nosso balanço fi nanceiro, que você pode conferir 

na página 12.

A melhoria da gestão interna na entidade foi foco de muitos esforços, que 

hoje se refl etem na capacitação de colaboradores, na efi ciência dos proces-

sos e na qualidade da infraestrutura de trabalho e atendimento ao público. 

Também avançamos na difusão da presença do CRA-SC em outras regiões 

do estado, como foi em Itajaí e será na futura seccional Oeste. Mantivemos 

nosso habitual contato com o público acadêmico e instituições de ensino, es-

clarecendo o papel da entidade e orientando sobre a profi ssão. Ao olhar para 

trás, também vemos que fomos além. Mobilizamos centenas de Administra-

dores em todas as regiões de Santa Catarina, no Encontros Regionais de 

Administração, promovendo a refl exão sobre nossa prática profi ssional em 

todas as esferas. Contabilizamos conquistas políticas e parcerias positivas.

Parte da revista ADM+ nº 116 é sobre isso: quais foram as conquistas 

da nossa profi ssão e o papel do CRA-SC nesse cenário. Mas, parte desta úl-

tima edição de 2014 também é dedicada ao novo, à inovação. A publicação 

traz entrevista com uma das pioneiras em design thinking no Brasil, Guta 

Orofi no. A metodologia é uma das principais tendências de gestão em orga-

nizações e processos, caminho escolhido por muitas empresas que buscam 

sustentabilidade e inovação nos negócios. Optamos por abordar o futuro 

também na reportagem de capa, que apresenta a importância da prática 

profi ssional no período de formação acadêmica. De que forma se diferem 

as experiências em empresas juniores, estágios e trainees? O que levar em 

consideração no momento da escolha? Onde estão as boas práticas?

Junto ao desejo de boa leitura, fazemos votos de que 2015 será 

ainda melhor para todos e reafirmamos nosso compromisso com os Ad-

ministradores.

 

Boa leitura!

Conselho Regional de Administração de Santa Catarina

Sobre passado e futuro

EDITORIAL
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Conexão SC

 CRA-SC promove Encontro Catarinense de Gestores em Florianópolis

 Infraestrutura foi um dos focos de investimento em 2013 e 2014

 Encontros Regionais de Administração debatem o papel do Administrador 
em diferentes segmentos de mercado 

 Conselho implementa Portal da Transparência e amplia carteira de convênios

 Espaços virtuais disseminam conhecimento e ampliam visibilidade 
profissional

Especial 
 

Acadêmicos relatam experiências que podem ampliar o relacionamento com diferentes áreas do mercado 
e oportunizar início da vida profissional em organizações de vários portes
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“A inovação é uma incerteza”
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Comportamentos que para alguns podem parecer ousados do ponto de vista empresarial, 
como analisar velhos problemas com novos olhos e despir-se de certezas, podem levar as 

organizações a alcançar um bem raro e precioso atualmente: a inovação. Isso é o que propõe a 
consultora organizacional e em empreendedorismo há mais de 20 anos, Maria Augusta Orofino. 

A Administradora é reconhecida como uma das pioneiras no desenvolvimento de modelos de 
negócio inovadores e em design thinking no Brasil, e defende que, para oportunizar a inovação, é 

preciso admitir o erro como um processo natural, de crescimento e aprendizagem. Guta atua como 
palestrante e facilitadora de workshops e treinamentos empresariais em todo o Brasil e no exterior. 

Em entrevista à revista ADM+, ela explicou o conceito de design thinking, sua aplicação em empresas 
de diferentes portes, o papel do gestor e as competências valorizadas nesse processo.

ENTREVISTA

Administradora e consultora, Maria Augusta Orofino detalha nesta 
entrevista como novos modelos de negócio podem estimular o 

crescimento das empresas
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ENTREVISTA

ADM+: De que forma um ambiente focado no cumprimento 
de metas e pouco tolerante ao erro influencia um negócio?
Maria Augusta Orofino:  Há diferentes ambientes organizacio-
nais e propósitos pelos quais empresas são constituídas. En-
tender essa variedade de modelos é fundamental para definir o 
estilo de gestão. Estar focado em metas é necessário para que 
a empresa alcance suas prioridades, possa crescer e se manter 
sustentável. Toda empresa deve ter um plano de ação e metas a 
serem perseguidas. O problema está naquelas que não admitem 
o erro como processo natural de crescimento e aprendizagem. 
O erro, a falha, o descaminho, são elementos fundamentais da 
inovação. O que ocorre é que os lideres empresarias acreditam 
que sabem exatamente o que acontecerá. Pressupõem certeza 
de ação e acreditam que um planejamento estratégico é o mapa 
adequado para caminhar durante muito tempo que ainda está 
por chegar. Mas o mundo é complexo demais para ser compre-
endido desta forma. Não temos como prever o que acontecerá. 
Vários erros empresariais se tornaram, depois de algum tem-
po, sucesso para as empresas. Veja o exemplo do Post it. Um 
erro na dosagem da cola deixou este produto na prateleira por 
muito tempo até que um dia uma pessoa fez um uso diferente 
daquele que originalmente havia sido previsto e o erro se tor-
nou um sucesso.  O processo de evolução da natureza é pauta-
do pela tentativa e erro. Variação e seleção. Uma organização 
que não admite esse principio natural dentro de suas fronteiras 
com certeza não poderá ir muito longe.
 
Como reverter esse cenário em outro, mais propício à 
inovação?

Criar espaços e ambientes com autonomia e confiança para 
que se estabeleça uma cultura para a inovação, com estruturas 
organizacionais mais flexíveis e estimuladoras. Acreditar que 
as coisas não acontecem exatamente como prevemos e por isso 
devemos estar atentos aos sinais que nossas tentativas e erros 
oferecem diariamente. É desconfortável ao gestor admitir que é 
não é infalível, que as estruturas são muito frágeis; e considerar 
que a inovação é um fenômeno imprevisível. Mesmo a inovação 
tecnológica é imprevisível.
 
Como as organizações podem fazer do design thinking 
uma ferramenta de gestão e qual o papel do Administrador 
neste contexto?

O termo “Design Thinking” se refere à forma como podemos 
tratar a resolução de problemas em equipes co-criativas e multi-
disciplinares através de uma abordagem rápida e interativa, com 
foco nas pessoas.  Essa metodologia de criação de ideias permite 
soluções ágeis e inovadoras porque parte do pressuposto que a 
inovação é uma incerteza. Desta forma, ao proporcionar ambien-
tes colaborativos,  novas ideias e melhorias de processos podem 
surgir sem censura.  Inovar soluções cada vez mais complexas 
exige um trabalho rápido, através de captura de várias ideias, 
traduzindo-as em soluções viáveis e que faça sentido para as 
pessoas. O papel do administrador neste contexto é despir-se 
das suas certezas e teorias e pensar como um designer pensaria. 

É uma lição de humildade, que nos ensina a variar muito e errar 
mais ainda, para saber o que pode dar certo. 

Quais competências são valorizadas no processo de design 
thinking?

Visão sistêmica, resiliência, empatia, colaboração e comu-
nicação. É preciso entender que o processo do design thinking 
ocorre em grupos multidisciplinares sem um hierarquia formal 
e em ambientes de muita confiança. 

Existem diferenças na aplicação do design thinking de 
acordo com o tamanho e o momento da empresa?

Ter uma visão empreendedora e focar em inovação não é 
uma prática das pequenas empresas brasileiras. Ainda nos pau-
tamos pelo modelo da cópia, sem agregar valor aos processos. 
Focados em processo, ainda não descobrimos a importância de 
gerarmos empresas pautadas no conhecimento e que agregue 
o design thinking como fator de inovação. Falta conhecimento 
e determinação em se buscar novas formas e novos olhares 
para velhos problemas. Por outro lado, a pequena empresa tem 
vantagem em relação à grande empresa no processo de inova-
ção, pois nesta, todo processo está estruturado e existe uma 
aversão natural ao risco. Na pequena, tudo pode ser feito, os 
processos são mais ágeis e é possível tomar decisões radicais. 

Há condições mais ou menos favoráveis para aplicação 
desta metodologia? Como favorecê-la?

O design thinking agrega métodos e técnicas que permitem 
criar novos conhecimentos dentro da organização além de au-
xiliar as empresas a identificarem novas oportunidades para 
inovar em seus negócios através da compreensão dos desejos 
das pessoas, gerando valor. Sem dúvida, um ótimo exercício 
para ensinar a pensar de forma inovadora. As condições para 
que isso aconteça dependerá da maturidade do principal ges-
tor. O processo de inovação é “top-down”, isto é, se a alta admi-
nistração ou o dono do negócio não estiver convicto que isso 
poderá agregar valor ao processo e com isso oferecer novas 
soluções aos problemas dos seus clientes, nada acontecerá. 

Como promover a convergência entre a criatividade e a 
gestão? Quais conceitos aprendidos da academia podem 
ser utilizados? Você acredita que o design thinking deveria 
ser matéria obrigatória em cursos de Administração?

Não existe criatividade atrelada à gestão. Quanto mais 
rigoroso e controlado for o processo, haverá menos criati-
vidade e inovação. Há experimentos que comprovam que 
o adulto é muito critico, o que limita sua imaginação para 
solucionar problemas de formas diferentes. Neste mesmo 
experimento, emergem ideias e soluções criativas, quando 
o adulto se coloca no lugar de uma criança. A academia está 
dissociada do nosso dia a dia, mas temos que pensar que, o 
que fazemos só tem sentido se for aplicado à solução de pro-
blemas sociais e de pessoas. O design thinking trata de que 
maneira podemos atender essas demandas. 
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CONEXÃO SC

Encontros Regionais de Administração debatem o papel do 
Administrador em diferentes segmentos de mercado 

O CRA-SC promoveu, desde maio até se-
tembro de 2014, uma série de Encontros 
Regionais de Administração, com o apoio 
da ADVB/SC e ADM S/A. Depois de passar 
por Chapecó e Joinville, a iniciativa levou 
o debate sobre a importância dos Adminis-
tradores na profissionalização das organi-
zações aos municípios de Blumenau, Itajaí, 
Lages e Criciúma.

No dia 18 de agosto, em Itajaí, a enti-
dade apresentou dados sobre as ações de 
fiscalização na região e o case empresarial 
da Steigleder Têxtil, empresa de gestão fa-
miliar que tem entre seus sócios-diretores 
um Administrador - Erwin Telmo Steigle-
der. A empresa é fabricante de entretelas 
e derivados; e tem crescido 20% ao ano. 
No encontro, realizado na Associação Em-
presarial de Itajaí (ACII), Erwin destacou a 

influência do Administrador no sucesso de 
micro e pequenas empresas, sobretudo nas 
de gestão familiar.

A gestão de cooperativas foi o tema dis-
cutido no encontro em Blumenau, com a 
palestra do presidente do Conselho de Admi-
nistração do Sistema Cecred e da Via Credi, 
Moacir Krambeck. Na sede da Associação 
Empresarial de Blumenau (ACIB), o Adminis-
trador falou sobre gestão financeira, gestão 
de pessoas e governança, além de apresentar 
a evolução dos principais números do siste-
ma de cooperativas, que atua em três esta-
dos, com quase 140 postos de atendimento.

O encontro regional em Lages, sediado 
na Associação Empresarial de Lages (ACIL), 
apresentou a trajetória da Zanoello Indús-
tria de Troféus e Medalhas, fundada há 24 
anos, mostrando como um produto diferen-

ciado e a criatividade de gestão auxiliaram 
a empresa a dominar o mercado nacional 
no seu segmento. A empresa conta com 
190 colaboradores e cresce de 35% a 40% 
ao ano. De acordo com o palestrante, tais 
números só puderam ser alcançados com a 
profissionalização da gestão.

Para falar sobre gestão de franquias, o 
Conselho levou um nome de peso a Crici-
úma: o diretor Institucional e de Expansão 
da Chilli Beans e conselheiro da ABF, Mario 
Ponci. Diante de cerca de 1,5 mil pessoas, 
Ponci destacou que a gestão de franquias 
exige alinhamento estratégico entre fran-
queado, colaboradores e fornecedores. 
“Franquia é transferência de know how”, 
afirmou o palestrante, que também contou 
sobre a sua íntima relação com a constru-
ção da marca Chilli Beans, desde 1997.

Todos os encontros regionais tinham o mote “Administrador: gente que faz” e contaram com palestras motivacionais do Adm. 
Adonai Zanoni, da ADM S/A. Em todos os municípios, o CRA também reuniu delegados, conselheiros, coordenadores de curso 
e representantes em instituições de ensino de cada região. O objetivo era propor ações conjuntas para divulgar o papel da 
entidade na defesa dos interesses do Administrador, bem como para ampliar o relacionamento com o meio acadêmico. Os 
encontros culminaram no Encontro Catarinense de Gestores, promovido em Florianópolis, nos dias 24 e 25 de setembro.

Encontros Regionais de Administração

Os encontros regionais mobilizaram funcionários do CRA-SC em todo o estado, além de professores e coordenadores de curso
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CONEXÃO SC

Capacitação de fiscais busca 
autonomia das seccionais 

O CRA-SC reuniu, nos dias 22 e 23 de outubro, fiscais e colabo-
radores das sete seccionais para promover capacitação e discutir 
ações com a finalidade de aprimorar as atividades de registro e 
fiscalização. O encontro, realizado na sede da entidade, em Flo-
rianópolis, foi conduzido pelo coordenador de Fiscalização, Adm. 
Alexandre Capistrano, com o apoio de outros colaboradores do de-
partamento de registro de pessoas físicas e jurídicas.

Segundo Capistrano, a iniciativa irá favorecer o processo de 
padronização do sistema e de processos envolvidos nas ações de 
fiscalização e conscientização sobre o papel da entidade. “Preten-
demos promover maior autonomia às seccionais. A partir de janeiro 
de 2015, por exemplo, os fiscais das seccionais passarão a emitir as 
certidões de registro e regularidade de empresas e profissionais, as-
sim como Certidões de Registro de Comprovação de Aptidão”, conta.

Reforma da seccional de 
Blumenau acontecerá 

em 2015
A Seccional Blumenau passará por ampla reforma em 

2015. Os recursos para a reestruturação foram garantidos 
no orçamento para o próximo ano e fazem parte do Planeja-
mento de Infraestrutura, junto com a construção da Seccio-
nal de Chapecó. A reformulação do espaço será fundamental 
para qualificar os serviços na região do Vale, bem como uma 
ampliação das atividades de Fiscalização nas áreas onde 
existe uma representação do CRA-SC. Um edital para a esco-
lha da empresa que realizará a obra deve ser divulgado no 
início de 2015 e a reforma iniciará em seguida.

A partir de janeiro, fiscais poderão emitir Certidões de Registro de 
Comprovação de Aptidão
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Meta de registrados para 2014 é 
alcançada em setembro

Os últimos resultados divulgados pelos setores de controle do 
CRA-SC apontam um número recorde de inscritos no Conselho ao 
longo de seus 30 anos de existência. Com isso, a meta para o final 
de 2014, que era de 21 mil registros, foi superada ainda no mês 
de setembro: ao todo, a entidade contabiliza hoje 21.180 registros, 
entre Pessoa Física e Jurídica. 

A Avaliação Financeira teve um impacto direto, pois até setembro 
de 2014, constata-se em termos de anuidades e outros valores ope-
racionais, um montante de R$ 4.919.653,00, o que constitui uma 
conquista de toda a categoria. A entidade prevê que a receita che-
gue a aproximadamente R$ 5,5 milhões até o final deste ano. Para 
mais informações visite o Portal de Transparência.

Conselho prestigia solenidade em homenagem aos 50 anos da Esag 

O vice-presidente do CRA-SC, Adm. Evandro Fortunato Linhares, representou a ca-
tegoria e a entidade na sessão especial em homenagem ao aniversário de 50 anos do  
Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag), da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc). O Administrador destacou a relevância da institui-
ção para a excelência na formação dos futuros Administradores, colaborando para o 
reconhecimento da profissão como um diferencial competitivo para as organizações.

“A Esag sempre se destacou pela tradição no ensino e atuações importantes nas 
áreas de pesquisa e extensão. Esse perfil vai ao encontro da nossa missão, que pre-
za pela qualidade na formação em favor do mercado e da sociedade catarinense”, 
disse. A cerimônia foi realizada no dia 3 de novembro, pela Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina (Alesc).

“A Esag sempre se destacou pela tradição no ensino”, 
afirma Linhares
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CONEXÃO SC

São José
Cerca de 150 universitários do curso de Ad-
ministração do Centro Universitário Muni-
cipal de São José (USJ) acompanharam a 
palestra “Bacharel ou Administrador? O 
Papel do CRA/SC na Administração”, mi-
nistrada pelo diretor de Desenvolvimen-
to Institucional, Adm. Ildemar Cassias. O 
evento, que reuniu estudantes da 1ª a 8ª 
fase do curso, foi realizado durante a Se-
mana Acadêmica de Administração da ins-
tituição, sob coordenação do CAAD-USJ.

Blumenau
O CRA-SC foi um dos apoiadores da 3ª 
Semana de Estudos em Administração 
da Furb, cujo tema foi “A arte de lide-
rar”. A programação do evento contou 
com palestras sobre liderança emocio-
nal e estratégica, além de apresenta-
ções artísticas.

Herval D´Oeste
O delegado em Joaçaba, Adm. Ademir 
Ransan, participou da formatura do cur-
so de Tecnologia em Processos Geren-
ciais na Uniasselvi de Herval D´Oeste. 
Esteve presente também a subdelegada 
do Conselho no município, Adm. Sandra 
Redin, que foi amiga da turma.

Guatambú
O conselheiro Adm. Sandro de Mou-
ra ministrou a palestra “O que é CRA? 
Para que serve? E os desafios da profis-
são” aos estudantes de Administração 
da Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFs). 

GIRO PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Florianópolis
A segunda edição da Semana Acadêmica 
de Administração da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC) foi realizada 
entre os dias 6 e 10 de outubro, com 
apoio do Conselho. A conselheira Adm. 
Isabela Regina Fornari Muller compôs a 
mesa da cerimônia de abertura do even-
to, que contou com mais de 750 inscritos.

Joaçaba
Cerca de 40 estudantes da 2ª fase de 
Administração da UNOESC Joaçaba as-
sistiram à palestra do delegado no mu-
nicípio, Adm. Ademir Ransan. Os univer-
sitários, que cursavam a disciplina de 
Ética e Inserção profissional, puderam 
sanar dúvidas sobre o registro profissio-
nal e o papel do Conselho.

Acompanhe no site outras agendas de representantes do CRA-SC em instituições de ensino catarinenses: www.crasc.org.br

Capinzal
O delegado em Joaçaba, Adm. Ademir 
Ransan, representou a entidade na for-
matura do curso de Administração da 
Unoesc Capinzal. Na ocasião, Ransan 
entregou quatro carteiras profissionais, 
além do troféu ao destaque acadêmico 
e o diretor executivo da Unoesc, Adm. 
Alciomar Antonio Marin, destacou a im-
portância do registro profissional para o 
reconhecimento no mercado de traba-
lho e atuação legal. 

Criciúma
O diretor de Desenvolvimento Institu-
cional, Adm. Ildemar Cassias, represen-
tou a entidade na formatura dos cursos 
de Administração e comércio Exterior 
da Unesc Criciúma. Na ocasião, o diretor 
entregou carteiras profissionais e três 
troféus aos alunos destaques. 

outubro outubro

outubro

10 e 12 11

6 17 a 19
setembro

setembro

10
agosto

29

agosto

16
agosto

15
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CONEXÃO SC

No dia 2 de outubro, foi concluído o pro-
cesso do edital licitatório para a construção 
da sede do CRA-SC em Chapecó. Dentre as 
empresas que apresentaram projetos, a ven-
cedora da seleção foi a Top Construções 
Ltda, que tem até junho de 2015 para en-
tregar a obra. “Esse será um espaço de troca 
de informações, que poderá ser aproveitado 
não só pelos Administradores e Tecnólogos, 
mas por toda a comunidade oestina”, afirma 
o delegado da Seccional Oeste, Adm. Paulo 
Sergio Jordani.

O desejo de construir uma sede própria em 
Chapecó surgiu em 2008 quando o terreno foi 
doado pela Prefeitura e o projeto saiu do papel 
nesta gestão. Em agosto de 2014, a entidade 
firmou convênio de adesão ao Programa de 
Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de 
Administração (PRODER), que liberou recursos 
para a obra.

Sede em Chapecó deverá ser entregue
em junho de 2015

Recursos para as obras foram liberados pelo PRODER
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Balanço das ações de fiscalização

A Lei nº 4.769/65, regulamentada pelo 
Decreto nº 61.934/67, define que a função 
principal dos  CRAs é fiscalizar o exercício 
profissional da Administração em sua juris-
dição, evitando que empresas e profissio-
nais inabilitados prestem serviços na área.

Segundo o diretor de Fiscalização do 
Exercício Profissional, Adm. Everaldo José 
Tiscoski, em 2014 foram contabilizados, 

até 30/10, o registro de 115 empresas, que 
regularizaram assim sua situação, apresen-
tando o respectivo Administrador respon-
sável técnico. No mesmo período, 130 pro-
fissionais fiscalizados também regularizam 
sua situação junto ao CRA-SC.

 Confira outros números da fisca-
lização até o final do mês de outubro 
deste ano:

 • Análise e impugnações de editais de lici-
tação e concurso: 254
• Autuações lavradas: 317
• Diligências de fiscalização: 815
• Intimações lavradas: 494
• Processos de fiscalização abertos em 
nome de empresas: 537
• Processos de fiscalização abertos em 
nome de pessoas físicas: 262

Diante da missão de oferecer informa-
ções sobre a administração financeira e 
ações realizadas pelo CRA-SC, a atual ges-
tão da entidade implementou o Portal da 
Transparência. A nova configuração do 
ambiente virtual está disponível há mais 
de um ano, com informações atualizadas 
e analisadas pelo Conselho Fiscal e pela 

auditoria periódica do CFA. No ambiente 
virtual, é possível ter acesso aos balancetes 
mensais, a informações sobre os processos 
de fiscalização e representações do Conse-
lho na sociedade, assim como acompanhar 
processos de licitação.

De acordo com o diretor de Desen-
volvimento Institucional do CRA-SC, Il-

demar Cassias, o novo espaço confere 
transparência à gestão da entidade, para 
assegurar a boa e correta aplicação de 
recursos. Confira abaixo as licitações e 
convênios mais recentes do Conselho. 
Para mais informações sobre a gestão, 
acesse a aba Portal da Transparência, no 
site www.crasc.org.br.

CRA-SC implementa melhorias no Portal da 
Transparência e amplia carteira de convênios
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA - CRA/SC
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2014

ATIVO FINANCEIRO

Caixa 135,36

Bancos Conta Corrente 272.046,52

Banco Conta Aplicações 5.301,88

Diversos Responsáveis 5.301,88

Devedores da Entidade 1.575,91

Resultado Pendente 0,00

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 874.343,69

ATIVO PERMANENTE-BENS PATRIMONIAIS

Bens Móveis 354.203,45

Bens Automotores 23.026,37

Bens Imóveis 5.271.636,99

Bens Intangíveis 264.466,50

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE-BENS PATRIMONIAIS 5.913.333,31

CRÉDITOS 5.234.915,59

Inscrição da Divida Ativa em Fase Administrativa 1.734.861,31

Inscrição da Divida Ativa em Fase Executiva 3.500.054,28

TOTAL DO ATIVO 12.022.592,59

PASSIVO FINANCEIRO

Consignações 83.393,34

Entidades Públicas Credoras 100.491,48

Credores da Entidade 1.342,76

Depósitos de Diversas Origens 83.323,86

TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 268.551,44

PASSIVO PERMANENTE

Divida Fundada Interna 458.333,21

TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE 458.333,21

SALDO PATRIMONIAL

Patrimônio (Ativo real líquido) 6.782.652,51

Superavit/Déficit do Exercício 1.763.224,41

Reflexo das Mutações Patrimoniais 2.749.831,02

TOTAL DO PATRIMÔNIO 11.295.707,94

TOTAL DO PASSIVO 12.022.592,59

RECEITAS CORRENTES 5.437.262,69

Receitas de Contribuições 4.094.716,01

Receita Patrimonial 66.748,99

Receitas de Serviços 282.811,05

Transferencias Correntes 246.150,00

Outras Receitas Correntes 746.836,64

TOTAL DAS RECEITAS 5.437.262,69

DESPESAS CORRENTES 3.661.422,20

Despesas de Custeio 2.600.295,86

Transferências Correntes 1.061.126,34

DESPESAS CAPITAL 12.616,08

TOTAL DAS DESPESAS 3.674.038,28

SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO 1.763.224,41

Florianópolis, 31 de outubro de 2014.

ADM. ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Presidente

CRA-SC - Nº 5174

PAULO TOLENTINO DOS SANTOS
Contador

CRCSC - Nº 023570/O-0

INFORME CRA-SC: Confira o balanço patrimonial de 2014
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CONEXÃO SC

Investir em melhorias periódicas na in-
fraestrutura foi uma das principais estra-
tégias adotadas pelo Conselho Regional 
de Administração de Santa Catarina (CRA
-SC) neste último ano, para buscar maior 
eficiência na gestão interna da entidade. 
Em 2013, pós lançar um novo site, o Con-
selho implantou um novo sistema de ERP. 
“Os investimentos também foram destina-
dos à aquisição de 20 novos computado-
res, mais modernos e compatíveis com a 

infraestrutura que precisamos.”, afirma o 
vice-presidente do CRA-SC, Evandro For-
tunato Linhares.

Os recursos para a aquisição dos 
computadores foram na ordem de R$ 
62.500,00, verba do Programa de De-
senvolvimento dos conselhos regionais 
de Administração (PRODER), aprovada e 
liberada pelo Conselho Federal de Admi-
nistração (CFA). A postura empreendida 
no segundo ano da atual gestão levou em 

consideração também a atuação dos fis-
cais, com o objetivo de ampliar o alcance 
e a qualificação na região de todas as sec-
cionais. De acordo com Linhares, os seis 
fiscais serão equipados com tablet para 
facilitar e agilizar os trabalhos de campo, 
por meio de um sistema integrado com 
a sede, em Florianópolis. Segundo o vice
-presidente, os equipamentos que forem 
substituídos serão doados a uma institui-
ção a ser definida posteriormente.

Infraestrutura foi um dos focos de investimento em 2013 e 2014

Após passar por todas as regiões do estado com os Encontros 
Regionais de Administração, o CRA-SC promoveu o 1º Encontro 
Catarinense de Gestores, nos dias 24 e 25 de setembro, em Flo-
rianópolis. O evento, que contou com a participação do presidente 
do CFA, Adm. Sebastião Luiz de Mello, discutiu diferentes temas de 
três grandes esferas de atuação na área de Administração: gestão 
pública, gestão empresarial e ensino. 

A palestra de abertura abordou a gestão de equipes inovado-
ras. Para o especialista em comercialização internacional, Adm. 
Claudio Forner, a inovação acelera o desenvolvimento das orga-
nizações, mas não haverá produtos e serviços inovadores sem 
pessoas com esse perfil e gestores para coordená-los. O encontro 
também teve com palestra do analista de Sistemas e sócio diretor 
da K2 Studio, Daniel Kist.

 
Workshop
O primeiro dia do encontro contou com um workshop, do qual 

participaram o coordenador do Programa de Desenvolvimento da 
Indústria Catarinense da FIESC, Sidnei Manoel Rodrigues; o  presi-
dente da ADVB/SC, Adm. René Leberbenchon Neto; e o conselhei-
ro da ADM S.A, Adm. Gilberto de Oliveira Moritz. Rodrigues falou 
sobre as qualidades esperadas pela indústria dos gestores, desta-
cando aspectos internos e externos que influenciam na competiti-
vidade. O presidente da ADVB/SC defendeu a formação acadêmica 
voltada à liderança, ao mercado e à eficiência. 

A busca por uma gestão pública de excelência, com a maior 
participação de Administradores nos cargos de gestão, foi tema de 
outro workshop ainda no dia 24. O debate foi mediado pelo diretor 
de Controle dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado (TCE/
SC), Kliwer Schmitt e contou com a participação do prefeito em 
exercício de Biguaçu, Ramon Wollinger, e do secretário municipal 
de Planejamento da prefeitura de São José, Bernardo Meyer. Segun-
do Schmitt, o maior desafio dos municípios está na execução de um 
planejamento estratégico.

No dia 25, outro workshop abordou o ensino da Administração 

e aspectos que contribuem para a geração de profissionais de ex-
celência. O presidente Antonio Carlos de Souza, destacou a criação 
das câmaras setoriais como uma ferramenta de democratização da 
entidade. O professor e consultor Adm. Nério Amboni foi o media-
dor do debate, que contou ainda com a participação do conselheiro 
do Conselho Consultivo da Associação Nacional dos Cursos de Gra-
duação em Administração (ANGRAD), Adm. Alexander Berndt; do 
presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Adm. Se-
bastião Luiz de Mello, do presidente do Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE/SC), Adm. Maurício Fernandes Pereira, do presidente da 
ANGRAD, Adm. Mario Cesar Barreto de Morais.

O professor e escritor Escobar Nogueira defendeu que o grande de-
safio dos educadores atualmente é comover e envolver seus alunos, de 
modo a gerar prazer no processo de ensino e aprendizagem. Para No-
gueira, a principal ferramenta para repetir uma informação e torná-la 
atraente é por meio de histórias: “assim é possível fugir das abstrações 
que não permitem associação com a realidade dos estudantes”.

CRA-SC promove Encontro Catarinense de 
Gestores em Florianópolis 

Representantes da Câmara de Gestão Pública também participaram do workshop
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Por ser uma ciência aplicada, o desem-
penho profissional na área da Administra-
ção não depende apenas do conhecimen-
to teórico adquirido na graduação, mas 
também de competências e habilidades 
desenvolvidas em experiências práticas, 
ainda durante a formação acadêmica. Há 
várias possibilidades para os estudantes 

que buscam ampliar o relacionamento com 
o mercado e conhecer “o mundo real” no 
dia a dia dos profissionais de gestão. As 
empresas juniores, estágios e trainees são 
oportunidades diferenciadas, mas igual-
mente enriquecedoras, quando o objeti-
vo é promover experiências que auxiliam 
o acadêmico a entrar mais preparado no 

mercado de trabalho.
Aos estudantes que pretendem desen-

volver habilidades de liderança, senso de 
responsabilidade e conhecimento em dife-
rentes áreas, como marketing, finanças e 
recursos humanos, as empresas juniores 
(EJs) são opções bastante adequadas, pois 
contam também com o apoio e orientação 

Estágios, trainees e empresas juniores preparam universitários de Administração 
para entrada no mercado de trabalho

Sh
ut
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rs
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ck

Da teoria à prática: experiências profissionais 
complementam formação acadêmica

ESPECIAL
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ESPECIAL

de professores. Em Santa Catarina, das 22 EJs 
atualmente ligadas à Federação das Empre-
sas Juniores do Estado de Santa Catarina (Fe-
jesc), três são voltadas à Administração: Ação 
Júnior e Esag Junior, ambas sediadas em Flo-
rianópolis e vinculadas à Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC) e à Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Udesc), respec-
tivamente; e a Sem Fronteiras Consultoria Jú-
nior, localizada em Chapecó, na Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS). 

Laboratório
De acordo com o Diretor Presidente da 

Ação Júnior, Lincon Eiji Shigaki, a atuação na 
empresa junior contribui para o desenvolvi-
mento de competências pessoais, além de fa-
vorecer a assimilação do conteúdo adquirido 
em sala de aula. “O senso de responsabilidade 
é um dos principais diferenciais em compa-
ração a um estágio tradicional, onde temos 
pouca autonomia na tomada de decisão e 
baixa participação em assuntos estratégicos”, 
destaca.

Fundada há 23 anos, a Ação Júnior é for-
mada por 26 membros efetivos, além de 12 
trainees - todos voluntários - contemplando 
os cursos de Administração, Ciências Econô-
micas, Ciências Contábeis e Relações Inter-
nacionais. Para Shigaki, participar de uma 
empresa júnior também estimula o empreen-
dedorismo no ambiente universitário. “Esse 
estímulo vem do contato com o mercado e de 
um espírito realizador, que nos coloca como 
protagonistas do sucesso e do fracasso das 
nossas escolhas e ações”, afirma.

Com 18 consultorias concluídas na car-
teira em 21 anos de atuação e outros quatro 
projetos em execução, a Esag Junior conta 
com 43 membros. Cursando a sexta fase do 
curso de Administração Empresarial, o pre-
sidente da organização, Luís Felipe Marcon-
cini, entrou na EJ ainda na segunda fase e 
pode-se dizer que desde então, vem empre-
endendo uma carreira na empresa. Começou 
como assessor de Recursos Humanos, depois 
foi gerente Comercial e diretor de Recursos 
Humanos. Segundo Marconcini, as experiên-
cias nas empresas juniores também auxiliam 
no desenvolvimento de competências pesso-
ais que podem ser necessárias no mercado. 
“Aprendemos a organizar o nosso tempo, se-
parar vida pessoal, profissional e atividades 
que ocorrem simultaneamente. Trabalhamos 
com pessoas diferentes, com necessidades e 
personalidades distintas. Ao lidar com clien-
tes reais, prazos e cobranças por bom desem-
penho, trabalhamos nossa segurança e con-
trole emocional”, detalha.

Experiência do começo ao fim
Os estágios costumam ser as primeiras 

oportunidades de contato com o mercado 
que um universitário pode ter. De acordo com 
a analista de Recrutamento e Seleção do Insti-
tuto Euvaldo Lodi de Santa Catarina (IEL/SC), 
Milena Fiorini, trata-se de uma experiência 
que faz parte da educação do estudante. “Um 
programa com esse fim tem como premissa 
o aprendizado, orientado a atividades exclu-
sivas da área de estudo do acadêmico”. Para 
Milena, o estágio permite que o estudante se 

Luís Felipe Marconcini está à frente da Esag Júnior, 
que tem mais de duas décadas de fundação

Maria Fernanda Benedet é responsável por apoiar as 
políticas e processos de RH no DOT Digital Group 
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desenvolva desde cedo em uma linha específica 
de carreira, mas que também conheça organi-
zações e focos de atuação distintos, ampliando 
suas possibilidades de trajetória profissional.

Por dois anos consecutivos, 2012 e 2013, 
o DOT Digital Group recebeu o Prêmio IEL Na-
cional - Melhores Práticas de Estágio. Formado 
por oito empresas que atuam em áreas como 
inteligência competitiva, educação a distância, 
redes sociais corporativas e estratégias digitais, 
o DOT conta atualmente com 20 estagiários. De 
acordo com a coordenadora de Desenvolvimen-
to Humano e Organizacional, Maria Fernanda 
Benedet, os universitários atuam em todas as 
áreas da empresa, sempre próximos da gestão, 
participando inclusive do planejamento estraté-
gico. “Vemos nossos estagiários como talentos 
que precisam ser desenvolvidos e não funcio-
nários. Percebemos que eles oxigenam o grupo, 
trazendo novas referências e diferentes pontos 
de vista”. Em 2013, o programa de estágio da 
DOT foi reformulado pelos próprios estagiários 
e ganhou o nome de One Up, em referência a 
“uma vida extra” do video game Super Mario 
Bros. Segundo a coordenadora, a intenção do 
programa é formar as bases iniciais e apoiar a 
construção do profissional. Na seleção para o 
estágio, a empresa busca universitários da 4ª 

a 6ª fase, os quais tendem a ficar até dois anos 
na empresa e cerca de 50% a 60% deles são efe-
tivados.

Aos acadêmicos que já estão com um pé no 
mercado, os trainees são a chance de entrar em 
grandes corporações, que buscam jovens po-
tencias para assumir funções estratégicas nas 
empresas. A principal motivação que levou o 
engenheiro elétrico, formado pela Universidade 
Federal de Itajubá (UNIFEI), Frederico Silvério a 
se candidatar ao Programa Jovens Talentos, da 
Whirlpool Latin America, foi a possibilidade de 
se tornar uma liderança dentro de uma multina-
cional e de atuar em diferentes áreas da empre-
sa. Ainda como acadêmico, Silvério fez estágio 
e também participou de empresa júnior. Atual-
mente, na unidade da Whirlpool em Joinville, o 
mineiro atua com design e desenvolvimento de 
produtos. De acordo com o trainee, o início do 
programa possibilita um contato profundo com 
todas as áreas de atuação da empresa. “Poste-
riormente, o trainee foca em uma área e ganha 
a responsabilidade de desenvolver um projeto 
estratégico na organização, além de participar 
também de projetos sociais. O programa se 
destaca por oportunizar o crescimento na or-
ganização, o desenvolvimento profissional e o 
autoconhecimento.” 

ESPECIAL

O mineiro Frederico Silvério foi um 
dos 17 selecionados para o Programa 
Jovens Talentos no final de 2013
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GESTÃO PÚBLICA

No próximo ano, os Administradores catarinen-
ses contarão com representantes cientes das deman-
das da categoria no Senado, na Câmara Federal e na 
Assembleia Legislativa do Santa Catarina (Alesc). Por 
uma iniciativa da Câmara Setorial de Gestão Pública 
do CRA-SC, os até então candidatos puderam conhe-
cer o pleito dos profissionais da área e apresentar 
suas propostas em encontro promovido na sede da 
entidade, no dia 3 de setembro. Na ocasião, sete can-
didatos assinaram o termo de compromisso com o 
projeto Governo Nota 10, que pretende profissiona-
lizar a gestão pública e propõe a alteração na Lei 
Complementar 381/2007.

Para o coordenador geral da Câmara, Adm. Il-
demar Cassias, que conduziu o evento junto ao 
coordenador executivo, o encontro foi positivo, no 
sentido de criar um elo de comprometimento entre 
os candidatos, os Administradores e a missão do 
CRA-SC de valorizar a categoria profissional, garan-
tindo também a melhoria nos serviços prestados à 
sociedade. Na reunião, cada candidato teve cinco 
minutos para fazer suas considerações. Confira no 
box os principais pontos defendidos por aqueles 
que foram eleitos.

Além dos Administradores listados ao lado, que 
participaram do encontro promovido pelo CRA-SC, 
também se elegeram os seguintes profissionais re-
gistrados na entidade:

Câmara Setorial de Gestão Pública 
reforça demandas da categoria aos 

Administradores eleitos

Deputado Federal pelo PSD 
Adm. João Paulo Karam Kleinubing (registro nº 6248)

Defendeu a reforma política e afirmou que o modelo atu-
al não incentiva os eleitores a acompanhar seus candidatos 
após eleitos, sugerindo a cobrança de resultados e ações 
prometidas em época de campanha. Falou também sobre a 
importância da administração pública ética e eficiente para 
evitar a má gestão de recursos e para superar desafios logís-
ticos. Também sugeriu a integração do CRA-SC com outros 
conselho profissionais e a revisão do pacto federativo.

Deputado Estadual pelo PMDB
Adm. Gean Marques Loureiro (registro nº 7179)

Destacou o caráter transversal da gestão e defendeu a atua-
ção de Administradores nos cargos de gerência na área pú-
blica. Afirmou que o contato com o CRA-SC servirá como guia 
para as ações na Alesc e salientou a importância de assumir a 
responsabilidade dos compromissos de campanha.

Deputado Estadual pelo PSD
Adm. Jean Jackson Kuhlmann (registro nº 14469)

Propôs diálogo e agenda permanentes com o CRA-SC e 
atenção às demandas da sociedade, para promover maior 
sinergia de ações. Salientou a necessidade de fiscalização 
da gestão pública e acompanhamento das propostas apre-
sentadas em período eleitoral.

• Senador: Adm. Dário Elias Berger (registro nº 
3193)

• Deputado Federal: Adm. Esperidião Amin Helou Fi-
lho (registro nº 210)

• Deputada Federal: Adm. Geovania de Sa Rodrigues 
(registro nº 26138)

• Deputado Estadual: Adm. Sílvio Dreveck (registro 
nº 3291)

• Deputado Estadual: Adm. João Antônio Heinzen 
Amin Helou (registro nº 16940)

• Deputado Estadual: Gelson Luiz Merisio

• Deputado Estadual: Ismael dos Santos

• Deputado Estadual: Rodrigo Minotto

O CRA-SC parabeniza os Administradores eleitos e reforça a soli-
citação de defesa da categoria, em especial, do compromisso firmado 
com o projeto Governo Nota 10. 

A entidade destaca que os eleitos têm à disposição uma carta ela-
borada pelo Conselho, com orientações, sugestões e ferramentas, para 
contribuir com a qualidade da gestão pública. A autarquia se coloca à 
disposição para apoiar os gestores públicos em prol da profissionaliza-
ção no segmento e convida a todos para que façam parte da Câmara 
Setorial de Gestão Pública. Para mais informações sobre a atuação da 
Câmara, entre em contato pelo e-mail cgp@crasc.org.br
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Para você atuar como Administrador, é obrigatório seu registro no CRA.  

E para acelerar seu ingresso no mercado de trabalho, o Conselho permite que o registro seja 
solicitado ainda antes da colação de grau. Assim, você recebe sua Carteira de Identidade 
Pro� ssional de Administrador  na cerimônia de formatura! 

Con� ra o passo a passo para a solicitação:

Preencha e envie a � cha de inscrição disponível em www.crasc.org.br.
Pague as taxas de inscrição e emissão de Carteira. Os valores estão disponíveis no site do 
CRA-SC e devem ser depositados na conta corrente indicada. Ao realizar o depósito, utilize 
seu CPF como código veri� cador.
Envie uma cópia do comprovante de depósito ao CRA-SC, juntamente com uma foto 3X4 
recente e fotocópias de Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor(a) e Certi� cado de 
Reservista (para os homens).

Lembre-se: A documentação poderá ser entregue em uma das Delegacias do CRA-SC, nas 
Macrorregiões (veja endereços no site www.crasc.org.br), ou enviadas pelo Correio diretamen-
te para a sede do Conselho, em Florianópolis. Em caso de dúvida sobre o processo, entre em 
contato com o CRA-SC pelo telefone (48) 3229 -9400 ou pelo e-mail pessoa� sica@crasc.org.br.

Atenção, formando! 

O CRA-SC espera 
por você! Conselho Regional de

Administgração de Santa Catarina

CRA-SC
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OPINIÃO

Iniciamos este texto com dois pensamentos aparentemente diversos, esclarecendo que 
respeitamos gagos e coxos, até por que tenho o joelho esquerdo com os movimentos 
limitados permanentemente, por causa de um acidente e problemas de fala, ame-
nizados com exercício. A analogia formulada e a metáfora dos pensamentos acima 

pretendem traduzir, paralelamente, a ideia de incompetência e competência.
 
É salutar refletir sobre nosso papel na sociedade e sobre a importância da competência 

nas ações profissionais, mas ouvimos lamentações e reclamações com frequência. São gagos 
e coxos, figurativamente, que não sabem “falar e caminhar” com determinação - incompeten-
tes de carteirinha. Sabemos que dominar sua ciência e resignar-se à humildade do seu saber 
são características de quem tem competência e de quem não necessita de palco ou vitrine.

 
Na gestão pública e privada há profissionais que realizam um papel exemplar de forma 

silenciosa e é nosso dever resgatar a imagem do serviço público e dos profissionais que 
nele atuam; afinal essa categoria conta com profissionais que de fato fazem a diferença no 
dia a dia das organizações.

 
Não é culpa das instituições, necessariamente, do CRA ou do CFA, se ainda existem 

instituições comandadas por despreparados ou inabilitados. Esse é mais um desafio a 
ser superado. Temos que promover uma revolução conceitual das chamadas lideranças 
nacionais e fazer com a sociedade reconheça que o sucesso e a sobrevivência das organi-
zações passam pela contratação de profissionais habilitados, ou seja, de Administradores 
e Tecnólogos da área de gestão.

 
As habilidades e competências são desenvolvidas na construção do saber educacional, mas não é apenas um título que torna alguém 

competente. Competência é dada pela fórmula que resulta da soma: C + P + R, sendo C = Conhecimento + P = Prática + R = Repetição. 
Esses três fatores coordenados são capazes de potencializar a competência.

 
O conhecimento também é adquirido desde os primeiros anos de vida, em casa, no convívio familiar. Vem de casa o exemplo de ser 

ou não ser educado, respeitoso, honesto, ético, ter bom caráter. Depois vem a escola, o ensino fundamental e médio, que não altera o que 
vem de casa, apenas transforma conceitos e otimiza aspectos positivos na convivência escolar.

 
No curso superior, temos que aliar as disciplinas de formação profissional à prática, além de atividades complementares, como viagens 

de visitação e estudos, seminários e palestras, buscando conhecer as experiências de outros gestores. É notória a diferença daqueles 
Administradores que tiveram algum tipo de prática ou experiência profissional ainda no período de formação, pois construíram uma boa 
base em sua formação acadêmica.

 
Neste ano de eleições, foi possível verificar as debilidades da gestão pública, em especial no planejamento em projetos de longo pra-

zo. E sabemos que os Administradores são capacitados para contornar problemas como esse. A maioria das empresas, contudo, coloca 
“qualquer um” no lugar de profissionais da Administração, e mesmo com a nossa fiscalização, há diversas decisões judiciais contrárias ao 
que a Lei 4.769/65 e o regulamento constituído pelo Decreto 61.934/67 preconizam.

 
Diante disso, acreditamos que o melhor caminho a seguir é o da busca continua pelo desenvolvimento de competências, ou seja, com-

preender a busca pelo conhecimento como uma “sede que nunca se sacia”. Então, motivamos os Administradores para que criem seus 
próprios negócios e contratem novos Administradores e Tecnólogos da área de gestão, definindo assim, um novo rumo para a profissão.

O dilema da competência profissional
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A n to n i o  C A r lo s  D e  s o u z A

Presidente do Cr A-sC

“Ninguém gosta mais de falar do que os gagos, ninguém gosta mais de 
caminhar que os coxos.” Denis Diderot

 
“O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se.” Voltaire
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Para você atuar como Administrador, é obrigatório seu registro no CRA.  

E para acelerar seu ingresso no mercado de trabalho, o Conselho permite que o registro seja 
solicitado ainda antes da colação de grau. Assim, você recebe sua Carteira de Identidade 
Pro� ssional de Administrador  na cerimônia de formatura! 

Con� ra o passo a passo para a solicitação:

Preencha e envie a � cha de inscrição disponível em www.crasc.org.br.
Pague as taxas de inscrição e emissão de Carteira. Os valores estão disponíveis no site do 
CRA-SC e devem ser depositados na conta corrente indicada. Ao realizar o depósito, utilize 
seu CPF como código veri� cador.
Envie uma cópia do comprovante de depósito ao CRA-SC, juntamente com uma foto 3X4 
recente e fotocópias de Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor(a) e Certi� cado de 
Reservista (para os homens).

Lembre-se: A documentação poderá ser entregue em uma das Delegacias do CRA-SC, nas 
Macrorregiões (veja endereços no site www.crasc.org.br), ou enviadas pelo Correio diretamen-
te para a sede do Conselho, em Florianópolis. Em caso de dúvida sobre o processo, entre em 
contato com o CRA-SC pelo telefone (48) 3229 -9400 ou pelo e-mail pessoa� sica@crasc.org.br.

Atenção, formando! 

O CRA-SC espera 
por você! Conselho Regional de

Administgração de Santa Catarina

CRA-SC
Conselho Regional de
Administração de Santa Catarina

O CRA-SC espera
por você!
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