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Mala Direta
Básica

As eleições municipais em outubro ocorrem em paralelo ao 

processo eleitoral do Sistema CFA/CRAs. A nova configuração 

do tabuleiro político que definirá o jogo democrático terá 

impacto e influência até o final da próxima década. Portanto, 

a oportunidade é agora - e também o risco.



SEDE - SECCIONAL GRANDE FLORIANÓPOLIS

Atendimento: das 08:00h às 18:00h 
Delegada: Adm. Isabela Regina Fornari Muller CRA-SC Nº1645 
Endereço: Av. Prefeito Osmar Cunha, 260, 8° andar - Ed. Royal Business 
Center Bairro: Centro  CEP: 88015-100   
Cidade: Florianópolis/SC 
Contato: (48) 3229-9400 / secretaria@crasc.org.br

SECCIONAL VALE DO ITAJAÍ BLUMENAU

Atendimento: 08:00h às 12:00h - 13:00h às 18:00h 
Delegado: Adm. Ciel Antunes de Oliveira CRA-SC Nº 4106 
Funcionários: Adm. Joel Xavier Schmitz e Adm. Edenilson José dos Santos 
Endereço: R. Paulo Zimmermann, 118, Ed. Atenas 
Bairro: Centro  CEP: 89010170  Cidade: Blumenau/SC 
Contato: (47) 3041 - 4044 / delegacia.blumenau@crasc.org.br

SECCIONAL FOZ DO ITAJAÍ ITAJAÍ

Atendimento: 08:00h às 12:00h - 13:30h às 17:30h 
Delegado: Adm. Elton José Blageski Junior CRA-SC Nº 9417 
Funcionários: Eliane Jamer Pieritz Rosa 
Endereço: R. Hercílio Luz, 381, sala 201, 1º andar 
Ed. Empresarial ACII 
Bairro: Centro  CEP: 88301-001 Cidade: Itajaí/SC 
Contato: (47) 3247-5531 / delegacia.itajai@crasc.org.br

SECCIONAL NORTE JOINVILLE

Atendimento: 08:00h às 18:00h 
Delegado: Adm. Diego da Silva CRA-SC Nº 21169 
Funcionários: Adm. Flávia Priscila Gallo e Adm. Luciano Edgard Holz 
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 410, bl. B, sala 905 - Ed. CCJ 
Bairro: Centro  CEP: 89201-906  Cidade: Joinville/SC 
Contato: (47) 3025-6245 / delegacia.joinville@crasc.org.br

SECCIONAL EXTREMO SUL CRICIÚMA

Atendimento: 08:00h às 12:00h - 14:00h às 18:00h 
Delegado: Adm. Eugênio de Souza Martinez CRA-SC Nº 344  
Funcionários: Adm. Jailson Luiz Nascimento e Adm. Alexandre 
Henrique Capistrano 
Endereço: R. Ernesto Bianchini Goes, 91, sala 205 - Ed. Empresarial 
ACIC Bairro: Próspera CEP: 88815-030 Cidade: Criciúma/SC 
Contato: (48) 3442-8998 / delegacia.criciuma@crasc.org.br

SECCIONAL SERRANA LAGES

Atendimento: 08:00h às 18:00h 
Delegado: Adm. João Cesar Pellin CRA-SC Nº 10008 
Funcionários: Adm. Monalisa Abadia Elias 
Endereço: R. Pres. Nereu Ramos, 73, 7º andar, sala 4 - Ed. Centenário  
Bairro: Centro  CEP: 88502-170 Cidade: Lages/SC 
Contato: (49) 3229-2223 / delegacia.lages@crasc.org.br

SECCIONAL OESTE CHAPECÓ

Atendimento: 08:00h às 17:30h 
Delegado: Adm. Paulo Sergio Jordani CRA-SC Nº 8260 
Funcionários: Adm. Ivanete Pegoraro 
Endereço: Av. Nereu Ramos, 2470 D 
Bairro: Seminário  Cidade: Chapecó/SC 
Contato: (49) 3329-9990 / delegacia.chapeco@crasc.org.br

NOSSAS  
SECCIONAIS



DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA

Na sentença lapidar do cientista político italiano 
Norberto Bobbio, “a única solução para os males 
da democracia é mais democracia”.

É um pensamento clássico derivado diretamen-
te da constatação do primeiro-ministro britânico  
Winston Churchill de que “a democracia é a pior 
forma de governo, com exceção de todas as outras 
que foram tentadas”.

De fato, qual regime político em vigor no mundo, 
em qualquer época, sequer se assemelha em solidez 
do quadro jurídico e vigência de direitos, de liberda-
des individuais, prosperidade e 
igualdade ao proporcionado pelo 
sistema democrático?

Naturalmente, há nuances 
cinzentas envolvendo estas duas 
sentenças.

Para começar, o que é “mais 
democracia”?

Para o atual governo fede-
ral brasileiro – ainda interino, 
enquanto este Editorial é ela-
borado – é menos intervenção 
do Estado na economia. Para o governo afastado 
foi a ampliação do controle estatal até o nível de 
intervenção sobre a vida privada.

Esta contradição, no entanto, embora possa pro-
vocar confusão e até revolta, é a essência da beleza 
democrática, que consiste em prescindir de todo o 
consenso. Democracia não é concórdia: é a maneira 
mais justa encontrada até agora para administrar a 
discórdia. Deixa todos contentes? Nunca! Porque, na 
democracia, a minoria se curva à vontade da maio-
ria, simples assim. Aos descontentes, no entanto, a 
democracia assegura o importante papel de fiscalizar 
e cobrar de quem exerce o poder.

Podemos errar ao votar, sim, como cidadãos, 
como categoria e como nação. Podemos subesti-

ADM. EVANDRO FORTUNATO LINHARES 
PRESIDENTE CRA-SC 

CRA-SC Nº 12323

mar o valor do voto, jogá-lo fora, fazer do processo 
eleitoral um protesto ou uma piada.

De tudo isto, porém, prestaremos conta e pagare-
mos o preço. As próximas gerações se levantarão e 
condenarão tanto os omissos quanto os zombeteiros 
que sacrificam o futuro no altar democrático.

Em outubro, tanto os cidadãos brasileiros irão 
às urnas escolher gestores municipais quanto os 
Administradores e Tecnólogos catarinenses vão 
decidir sobre seus representantes: o Conselheiro 
Federal e 1/3 dos conselheiros regionais. 

Não serão apenas nomes 
que estarão nas cédulas e nas 
urnas. Serão ideias.

Pode-se ignorar um nome, 
mas ideias circulam, se espa-
lham, ganham vida própria, e 
produzem paz ou guerra, pros-
peridade ou escassez.

Os Administradores e Tec-
nólogos catarinenses querem 
dar o melhor exemplo de gestão 
das coisas públicas e privadas 

ao exercer em plenitude a democracia através do 
voto consciente. “Um homem, um voto – e a maioria 
decide” foi a ideia que sustentou o direito do voto 
universal. Gostando ou não dos políticos, ou dos 
candidatos, deve-se escolher.

“Hoje é sempre o dia certo, de fazer as coisas 
certas, da maneira certa. Depois será tarde”, alertou 
Martin Luther King.

Os Administradores e Tecnólogos catarinenses 
irão às urnas em outubro. Para exercer a democra-
cia participativa. Para dar seu voto inteiro, não um 
aperto de botão ou um pedaço de papel, mas toda 
sua influência. E aqueles que não gostam de políti-
ca serão governados pelos que gostam. E o futuro 
dependerá do que fizermos neste dia.

EDITORIAL

Os Administradores 
e Tecnólogos 

catarinenses irão às 
urnas em outubro. Para 
exercer a democracia 
participativa. Para dar 

seu voto inteiro, não um 
aperto de botão ou um 
pedaço de papel, mas 
toda sua influência. 
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regulamentação da profissão de Administrador irá celebrar 51 anos em 2016. A data de 9 de setembro 
remete à Lei Federal 4769/65 que oficializou a profissão no país. Já é tradicional em Santa Catarina, o 
Conselho Regional de Administração celebrar o mês dedicado à profissão com um grande evento anual, 
o Fórum Estadual de Administração. Neste ano, as comemorações ocorrerão no fim de setembro na 
cidade de Florianópolis. O dia 28 foi o escolhido para o evento que terá como tema principal “Inovação 

e Empreendedorismo - O Diferencial Competitivo”. 

Os profissionais e estudantes de Administração poderão interagir e debater temas voltados à valorização 
profissional, reforçando e promovendo a defesa e o exercício da profissão no estado, bem como propiciando 
aos profissionais de Administração capacitação contínua. Assim como no ano do Jubileu de Ouro, o CentroSul 
foi escolhido para sediar o Fórum, por ser um espaço acolhedor e com capacidade para receber o grande 
público esperado pela autarquia. Somente no ano passado, 2000 pessoas passaram pelos auditórios e 
desfrutaram de painéis e palestras com temas variados.

Para 2016, a promessa é de um evento ainda mais completo, abrangendo as três áreas da profissão:  
pública, privada e educacional. Será um dia inteiro de atividades com foco em inovação e empreendedorismo 
nestes três setores. Palestrantes voltados aos dois temas atuais e amplamente discutidos em todo mun-
do já estão confirmados, como o Adm. Bruno Perin e Helena Kleist Clark Nunes (confira o quadro ao lado). 

A

A CULTURA
DO ALTO 
IMPACTO
Fórum Estadual de Administração traz ao debate público o novo modelo de negócios 
que espalha-se viralmente no mundo: administrar com um olho no lucro e outro no 
ativismo social.

FÓRUM ESTADUAL

www.forumadm2016.com.br
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A CULTURA
DO ALTO 
IMPACTO

O público-alvo do Fórum são os profissionais registrados, entre 
eles, administradores, bacharéis em áreas específicas da Ad-
ministração, tecnólogos em Administração, gestores públicos, 
empresários, empreendedores, professores e estudantes dos 
cursos da área da Administração. O acesso ao Fórum será 
gratuito, bastando ao participante realizar a inscrição no 
site e, no dia do evento, fazer a doação de uma lata de leite 
em pó ou um brinquedo que serão doados à instituições de 
caridade do estado. 

PRÊMIO MÉRITO EM ADMINISTRAÇÃO

Também ocorrerá durante o evento, a entrega da 2ª Edição 
do Prêmio Mérito em Administração - 2016 que certificará 
profissionais em duas categorias: pública e privada. O Prê-
mio possui uma metodologia própria de avaliação e tem 
como objetivo estimular os profissionais da Administração e 
Tecnólogos a reconhecerem o CRA-SC como uma entidade forte 
e representativa. As etapas a serem desenvolvidas envolvem 
um desafio com questões objetivas, abertas e relato de caso, 
onde os participantes poderão se autoavaliar, além de contar 
uma experiência bem sucedida no seu setor, departamento 
ou organização. Focado em avaliar o conhecimento técnico 
e prático dos Administradores e Tecnólogos, a plataforma do 
prêmio se passa em uma situação hipotética onde o profis-
sional deve se posicionar e sugerir estratégias, culminando 
na apresentação de uma ação real bem sucedida. Essa me-
todologia oferece a oportunidade do Administrador se auto 
avaliar, pois ele recebe uma nota que pode ser comparada 
com o score médio dos demais participantes.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o evento são limitadas e podem ser feitas 
diretamente pelo site www.forumadm2016.com.br.

Para o Prêmio, as inscrições estão disponíveis no site  
www.meritoadministrador.com.br.

PARCERIA COM SBT

Em 2015, o ano do Jubileu de Ouro da profissão, CRA-SC e 
SBT/SC foram parceiros na realização de Fóruns Regionais por 
toda Santa Catarina. Para 2016, as instituições novamente 
trabalharão em conjunto para obter ainda mais resultados 
positivos. A parceria será voltada à ampla divulgação do Fórum 
Estadual de Administração e da 2ª Edição Prêmio Mérito em 
Administração, além de promover outras ações do Conselho, 
como a primeira Jornada de Integração Acadêmica em Admi-
nistração. A parceria foi assinada pelo presidente do Conselho 
Regional de Administração, Adm. Evandro Fortunato Linhares, 
em reunião com o vice-presidente da emissora, Adm. Carlos 
Joffre do Amaral Neto e o coordenador executivo da Câmara 
de Gestão Privada do CRA-SC, Adm. Eduardo Bridi, no dia 24 
de junho na sede do SBT/SC em Florianópolis. ■

Bruno Perin - Empreendedorismo de alto 
impacto: O segredo das culturas mais 
inovadoras do mundo.

Palestra de encerramento do evento com 
o empreendedor, consultor, palestrante e escritor. 

Autor do livro – A Revolução das Startups é graduado 
em administração de empresas pela UFSM. Integrante 
do grupo dos 200 maiores talentos brasileiros pelo 
Virtvs Group. Com experiências em palestras nacio-
nais e internacionais, é considerado fomentador do 
empreendedorismo de Alto Impacto e da disseminação 
do conceito de Startup no país. Para maiores informa-
ções, confira a entrevista completa com o palestrante 

na próxima página.

Helena Kleist Clark Nunes - Tendências do 
Marketing Digital - Como as empresas 
do Reino Unido e da União Europeia 
aumentam suas vendas online.

Executiva de Operações e Estrategista Digital da 
IdeooHub, em Londres e possui mais de 15 anos de 
experiência profissional em empresas de tecnologia, 
nas áreas de formulação de estratégias de marketing, 
baseadas em utilização de métricas web para cresci-
mento de negócios e estudos de caso para alocação 
de recursos a projetos de crescimento da base de 
clientes digitais. A palestrante irá passar diversos 
conhecimentos adquiridos no mercado internacional, 
fazendo relação com os negócios aplicados no Brasil.

III Fórum Catarinense do Ensino  
da Administração

O Conselho Regional de Administração promove por todo 
estado o Workshop Reflexivo, com objetivo de discutir e 
melhorar práticas de estágio e a formação profissional 
dos cursos de graduação em administração, contribuin-
do para na inovação em gestão e no desenvolvimento 
de um novo “agir” e “fazer” pedagógico interdisciplinar e 
transdisciplinar, diante do paradigma da complexidade 
e das tecnologias de informação e de comunicação. O 
representante da UDESC no Conselho Consultivo da 
IEL e membro da Câmara de Formação Profissional 
do CRA-SC, Adm. Nério Amboni vem comandando o 
processo que irá culminar no III Fórum Catarinense do 
Ensino da Administração. O resultado dos encontros 
regionais será avaliado em conjunto com profissionais, 
especialistas do CFA, ANGRAD e IEL. Mapeando desta 
forma a situação do ensino de administração em SC.

ATRAÇÕES 
CONFIRMADAS
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ENTREVISTA ADM. BRUNO PERIN

m dos jovens mais influentes do empreen-
dedorismo no Brasil, o Adm. Bruno Perin, foi 
um dos palestrantes de grande destaque no 
XXII Congresso de Administração do Mercosul  
(CONAMERCO), que ocorreu no mês de maio, 

em Florianópolis. Com o tema “O 
Papel dos Administradores no Desen-
volvimento das Startups”, o gaúcho 
de 27 anos, integrante do grupo dos 
200 maiores talentos brasileiros pelo 
Virtvs Club, dominou a plateia e fez 
com que os presentes refletissem 
sobre o mercado empresarial que 
vem sendo revolucionado por no-
vas ideias, pautadas sempre pelo 
empreendedorismo de alto impacto.

De conversa leve e direta, mar-
cada pela jovialidade e domínio do 
público, o Administrador, especialista 
em Marketing Experience, pesquisador em Neuromarke-
ting e autor do livro “A Revolução das Startups” voltará 
a Florianópolis no dia 28 de setembro para fechar o 
Fórum Estadual de Administração 2016, com mais um 
palestra voltada aos profissionais que desejam montar 
seu próprio negócio.

Intitulada “Empreendedorismo de alto impacto: O 
segredo das culturas mais inovadoras do mundo”, a 
atração irá apresentar as principais tendências do novo 
mercado e modelos de negócios. Os exemplos a serem 
usados por Bruno durante o evento foram coletados du-
rante sua jornada ao auxiliar a abertura de mais de 100 
empresas (sendo a maioria Startups), conversar com 
mais de 2000 empreendedores e diversas entidades de 
fomento empresarial.

Antes de desembarcar novamente na Ilha de Santa 
Catarina, Bruno conversou com a reportagem da ADM+ e 

falou um pouco sobre a experiência de participar do 
CONAMERCO, o mercado empreendedor no Brasil e 
a expectativa de voltar à capital catarinense.

Sua palestra no XXII CONAMERCO foi a primeira 
em terras catarinenses, como 
você avaliou sua participação, 
o contato com o público de 
Santa Catarina e a interação 
durante a fala?

Santa Catarina me surpreendeu 
demais positivamente. O público 
estava entrosado com os palestran-
tes, a dinâmica do evento funcio-
nou muito bem. Espaços de área 
comum, como os coffee breaks, 
serviram para uma intensa troca 
de ideias que agregaram conheci-
mento a todos que participaram. 

Especificamente durante minha palestra, só tenho a 
descrever o momento como mágico. A energia passada 
por todos na plateia, interagindo a todo momento com 
minha fala, foi marcante. Quando surgiu o convite para 
voltar a Florianópolis em setembro fiquei contente por 
saber que entraria novamente em contato com essa 
galera tão animada.

Bruno, você é um jovem empreendedor, graduado 
em Administração. Qual foi a importância da 
sua formação acadêmica para desenvolver as 
atividades que tem desempenhado atualmente? 
Quais são as atribuições que um Administrador 
possui conhecimentos que o diferenciam no 
mercado de startups?

A graduação foi fundamental para trazer ferramen-
tas que me auxiliassem a desenvolver meus projetos 

U

O MERCADO
SOU EU
Não se prepare para ser gerente, diretor, ou outros cargos que podem ser extintos no futuro. 
Nem direcione talento e esforço para os concursos públicos que reforçam a burocracia es-
tatal. O empreendedor Bruno Perin afirma que, para os inovadores, “o mercado sou eu”,  
e o absolutismo do capital é irrelevante diante da força de boas ideias.

Ideias em ação 
transformam 

realidades e o 
olhar sistêmico 

do Administrador 
pode agregar em 
planejamento, 

preparação e gestão a 
esta nova startup. 
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O MERCADO
SOU EU

atuais. Administradores são imprescin-
díveis na formação e especialmente na 
continuidade das startups. Entretanto, 
vale destacar que profissionais que se-
guem o modelo tradicional de negócios 
também não conseguem mover ideias 
inovadoras adiante. É necessário um 
novo modelo de Administradores, mais 
atualizados, criativos e ousados, afinal 
ideias normais não mudam o mundo. 
É comum inovações serem criadas por 
diversas pessoas que possuem expertises 
diferentes e o Administrador sabe muito 
bem como encaixar as potencialidades, 
gerir todo esse processo. Ideias em ação 
transformam realidades e o olhar sistê-
mico do Administrador pode agregar em 
planejamento, preparação e gestão a esta 
nova startup. As pessoas muitas vezes 
possuem boas ideias, porém não pos-
suem a visão necessária para ir adiante, 
caminhando apenas para onde o nariz 
apontar. O resultado é falha na certa.

Em pouco tempo já conquistou 
seu espaço, lançando livros, 
publicando artigos e concedendo 
diversas palestras pelo país.  
Qual a dica daria a estudantes e  
recém-formados que começam 
a buscar espaço no concorrido 
mercado empresarial.

O primeiro é derrubar velhos concei-
tos. O jovem não deve se preparar para 
cargos que poderão ser extintos no futu-
ro, como gerentes, diretores ou mesmo 
focar-se em concursos públicos. Com o 
avanço das tecnologias, as empresas 
estão cada vez mais enxutas e tercei-
rizando setores, diminuindo o espaço 
de profissionais medianos e sem perfil 
empreendedor. O impossível é apenas 
uma questão de ousadia e criatividade, 
por isso devemos criar nossas próprias 
oportunidades. A Administração é um uni-
verso muito vasto e o período universitário 
é o momento perfeito para fazer testes 
e abraçar projetos em que se acredita. 
O mercado precisa de empreendedores 
que não tenham medo de ousar e quem 
possuir este perfil já sairá na frente dos 
concorrentes. O céu só é o limite para 
quem não conhece o espaço.

Falando um pouco de seu livro, 
“A Revolução das Startups”, você 
aborda esta nova cultura. Por ser 
um conceito recente, ainda há 
dúvidas sobre o que é uma startup 
e como funciona o processo de 
lançá-la no mercado. Como você 
resumiria todo esse processo aos 
que ainda não estão habituados 
com a ideia?

Startups são ideias que trazem 
uma nova solução para um problema, 
onde há insatisfação, haverá uma 
oportunidade. O que muda o mundo 
são aquelas ideias que um dia todos 
pensaram ser muito loucas. Para exis-
tir uma Startup é necessário haver 
uma incerteza no mercado, portanto 
é necessário questionar o modelo 
engessado atual que já não satisfaz 
o usuário para gerar uma ideia dife-
rente. Não se devem usar modelos 
consolidados, temos de nos adaptar 
a uma cultura de inovação e repensar 
negócios que estão ultrapassados. As 
startups surgem do caos.

A palestra de setembro no Fórum 
Estadual terá como tema central o 
empreendedorismo de alto impac-
to. Como funciona esse empreen-
dedorismo e quais ferramentas o 
Administrador tem de possuir 
para alcançar sucesso em 
seu ramo de atuação?

O empreendedorismo de 
alto impacto propõe novas 
formas de pensar a cons-
trução de negócios, mudar 
completamente o que se 
vinha realizando e fazer a 
diferença, gerando resul-
tados financeiros de forma 
consistente e rápida. O novo 
empreendedor tem de ter ambição 
em questionar modelos de negócio 
e construir uma nova ideia de forma 
ousada. É uma nova escola conceitual, 
um quadro completamente diferente e 
dinâmico. Sucesso no empreendedo-
rismo é orgulho do que o seu negócio 
faz pelo mundo.

Qual a expectativa para o evento 
e o que o público catarinense 
poderá esperar desta nova apre-
sentação?

Ter a oportunidade de retornar 
é muito especial, sinto que acredi-
taram do meu trabalho. Essa nova 
apresentação vai trazer ao público 
a cultura da inovação, fazer com 
que ele entenda esses conceitos.  
A ideia é mostrar como empresas 
estão se estruturando para inovação 
e empreendedorismo de alto impacto. 
Tudo que as principais companhias do 
mundo estão realizando é consequên-
cia dessa cultura inovadora, um tema 
que ainda é muito pouco debatido 
em nosso país, enquanto nas nações 
desenvolvidos é tópico principal. Va-
mos mostrar a importância de abrir 
à mente dos empreendedores, para 
que assim, acelerem o crescimento 
das empresas e startups.■
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I JORNADA ACADÊMICA

proximar o ensino teórico de Administração 
da prática exigida no mercado empresarial. 
Essa é uma das bandeiras no ano de 2016 
do Conselho Regional de Administração de 
Santa Catarina. Palestras, Workshops Reflexi-
vos, ações do CRA-SC JOVEM são voltadas a 
incentivar os acadêmicos e recém-formados 
a entrarem em contato com o mundo cor-
porativo para que estejam mais preparados 
durante a transição universidade-emprego. 
Com este intuito, o CRA-SC sai na frente e 
lança o seu próprio torneio gerencial. A partir 

deste mês de agosto, estudantes e profissionais competirão 
na I Jornada de Integração Acadêmica em Administração. A 
jornada desenvolvida em parceria com a A3 Estratégias Empre-
sariais será uma oportunidade para os participantes aplicarem 
o conhecimento teórico da Administração na prática vivenciada 
no mercado, por meio de um torneio empresarial, resultando 
em uma aproximação de novos acadêmicos e bacharéis para 
o Conselho.

Através de uma ação social e um jogo virtual, jovens co-
nhecerão o universo corporativo, aprendendo a lidar com a 
administração de uma grande empresa e tomar decisões geren-
ciais e estratégicas. Serão quase 3 meses de torneio (confira o 
cronograma ao lado), em um cotidiano de espaço organizacional 
de uma indústria em suas principais áreas: finanças, contabili-
dade, comercial, produção e recursos humanos. Vale destacar 
que os vencedores das atividades que englobam acadêmicos 
de todo estado, além de receberem troféus, disputarão uma 
premiação em dinheiro pelo resultado conquistado sendo  
R$ 5 mil para a equipe vencedora, R$ 3 mil a segunda colo-
cada e R$ 2 mil a terceira. A instituição de ensino que tiver 

a equipe campeã receberá um 
troféu Itinerante e um certificado. Todos 
os participantes receberão ao fim da jornada, cer-
tificado de participação correspondente a 15 horas 
de atividades complementares.

FUNCIONAMENTO DA JORNADA

A Jornada será divida em três partes: ação social, 
captação de novos registros e torneio gerencial. A 
ação social contará como 20% da pontuação final 
dos grupos. O modelo adotado é o de recolhimento 
de donativos, especificamente brinquedos para serem 
doados a entidades filantrópicas. Cada brinquedo 
doado valerá 3 pontos a equipe. Não existe limitação 
no número de doações. Ao término da competição, 
os donativos serão encaminhados a instituições de 
todo o estado. O grupo campeão da Jornada 2016 
terá a missão de escolher as instituições que rece-
berão os brinquedos. 

Na etapa de registros, os grupos terão de captar 
novos associados ao CRA-SC. Assim como nas doa-
ções, a prova valerá 20% do valor total na pontuação. 
Cada novo profissional registrado contará 3 pontos 
ao grupo. Para cada acadêmico que solicitar a Car-
teira do Estudante de Administração será acrescido 
1 ponto a equipe. Os participantes da jornada que 
não forem inscritos no Conselho também poderão 
pontuar se solicitarem o registro. A equipe poderá 
registrar um número ilimitado de Administradores, 
tecnólogos e estudantes.

O torneio de gestão é a principal parte da com-
petição, valendo 60% dos pontos disputados. O 

A

J O G O S

V O R A Z E S
I Jornada de Integração Acadêmica em Administração: Vantagem  

Competitiva: Teoria x Prática. O diferencial é que os competidores terão 
um feedback das decisões tomadas.
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torneio empresarial ocorrerá 
exclusivamente em platafor-

ma web e se passará em um 
ambiente industrial cujos ob-
jetivos são: geração de caixa, 
incremento na rentabilidade, 

aumento de share e diminuição 
de endividamento. Cada equipe 
inscrita terá como missão reer-
guer uma empresa já existente 

no mercado, mas que passa por 
dificuldades financeiras e estru-
turais. Ao iniciar o torneio, cada 
grupo receberá senha de acesso 

à área restrita do site, onde serão 
disponibilizadas as informações da 
empresa e do mercado simulado, 
bem como relatórios, gráficos, ma-

terial de apoio e certificados. Com a 
mesma situação econômica, as equipes iniciam a disputa 
com base em relatórios individuais, relatórios macroe-
conômicos e em um jornal editado pela coordenação 
da jornada de integração. Decisões como contratar ou 
demitir funcionários, adquirir insumos, avaliar preços de 
produtos e de investimentos no negócio deverão ser to-
madas com base em relatórios que compõe juros, inflação 
e condições gerais do mercado. O torneio de gestão vai 
ser composto por 5 fases: Preliminar; Classificatória 1; 
Classificatória 2; Semifinal e Final. Ao término serão com-
putados 70 pontos para o primeiro colocado, 60 pontos 
para o segundo e 50 pontos para o terceiro do torneio.  
A novidade da ferramenta é que todos terão um feedback 
apontando os erros nas decisões e em quais pontos o 
grupo obteve êxito. 

FORMAÇÃO DAS EQUIPES

No meses de julho e agosto, as equipes foram formadas 
por meio de inscrições gratuitas no site da jornada. Todos 
os grupos possuem três acadêmicos e um professor. As 
equipes também poderiam contar com um profissional 
registrado para auxiliar nos trabalhos, entretanto a parti-
cipação deste quinto membro era opcional. Em cada fase 
do torneio gerencial, um dos estudantes será o presidente 
da empresa, fazendo com que todos os integrantes tenham 
a oportunidade de ver na prática a importância de saber 
tomar decisões e liderar o grupo, atribuições fundamen-
tais para um Administrador no mercado empresarial. O 
objetivo do Conselho é que os participantes, ao fim do 
ciclo, possuam maiores experiências em capacitação 
gerencial e liderança na gestão das empresas. ■

P R O G R A M A Ç Ã O
D O  T O R N E I O

Gravação das decisões
Empresas (até às 23)

- 18/08 22/08 -

Disponibilização dos Relatórios 
(a partir das 15h) 17/08 19/08 23/08 -

FASE PRELIMINAR 1          2         3        4
T R I M E S T R E

Gravação das decisões
Empresas (até às 23)

- 25/08 01/09 08/09

Disponibilização dos Relatórios 
(a partir das 15h) 24/08 26/08 02/09 09/09

1a FASE - CLASSIFICATÓRIA 1
1          2         3        4

T R I M E S T R E

Gravação das decisões
Empresas (até às 23)

- 15/09 22/09 29/09

Disponibilização dos Relatórios 
(a partir das 15h) 14/09 16/09 23/09 30/09

2a FASE - CLASSIFICATÓRIA 2
1          2         3        4

T R I M E S T R E

Gravação das decisões
Empresas (até às 23)

- 06/10 13/10 20/10

Disponibilização dos Relatórios 
(a partir das 15h) 05/10 07/10 14/10 21/10

3a FASE - SEMIFINAL
1          2         3        4

T R I M E S T R E

Gravação das decisões
Empresas (até às 23)

- 27/10 03/11 10/11

Disponibilização dos Relatórios 
(a partir das 15h) 26/10 28/10 04/11 11/11

4a FASE - FINAL
1          2         3        4

T R I M E S T R E

A C E S S E
jornadaadm2016.com.br



tualização gratuita, sem sair de 
casa, disponível através de cursos 
com alto grau de conhecimento é 
possível para os inscritos no Con-
selho Regional de Administração 

de Santa Catarina. No início deste ano, 
a autarquia assinou uma parceria com 
o CRA-RJ e os registrados passaram 
a ter acesso ilimitado a cursos online 
por meio da Universidade Corporativa 
do Administrador (UCAdm). A UCAdm é 
aberta a toda sociedade e tem a missão 
de implementar ações com foco nos 
profissionais de Administração propondo, 
através dos cursos oferecidos, promover 
o aprendizado contínuo de toda a cadeia 
de valor das empresas e elevar o nível 
de eficiência dos profissionais. 

Após um semestre de experiência 
no uso da plataforma, Administradores, 
tecnólogos e estudantes catarinenses 
já se adaptaram a Universidade e a uti-
lizam mais a cada dia para adquirir 
novos conhecimentos, essenciais para 
ingressar no mercado empresarial ou 
mesmo crescer no cargo que ocupam. 
É o caso do Adm. André Calegari, que 
participou de diversos cursos e aprovou 
a simplicidade do portal, “a plataforma 
da UCAdm é ágil, funcional e de fácil 
entendimento. Já concluí diversos cur-
sos, com destaque para o de Gestão 
Financeira para Empresas que agregou 
muito ao conhecimento obtido durante a 
minha faculdade e mesmo no mercado 
de trabalho”. André também elogiou a 

A ERA DO
CONHECIMENTO

Com 250 cursos online gratuitos, a Universidade Corporativa 
do Administrador provê formação continuada e atualizada para 
Administradores, tecnólogos e estudantes. 

parceira, que preza pelo desenvolvimento 
dos profissionais registrados, “a ideia de 
disponibilizar os cursos foi muito boa, 
haja vista que é mais um opcional pra 
quem tem o registro, além de contribuir 
com novas competências ou atualização 
das já existentes”.

A novidade para o segundo semestre 
deste ano é a adesão de 100 novos 
cursos, ultrapassando a marca dos 
250 disponíveis para os participantes. 
Aos que já acessaram a UCAdm, basta 
fazer o login que os novos ensinamentos 
já estão disponíveis. Quem ainda não 
solicitou o voucher deve entrar na pá-
gina do CRA-SC e realizar a atualização 
cadastral. 

Uma das novidades ofertadas é o 
Curso de Responsabilidade Técnica do 
Administrador, que mesmo sendo recente 
na plataforma, já graduou mais de 450 
alunos pelo país, recebendo elogios 
pelo excelente conteúdo apresentado. O 
tecnólogo Diego dos Anjos Souza foi um 
dos que concluiram um dos cursos,“logo 
que entrei me surpreendi pela agilida-
de de navegação, optei pelo Curso de 
Responsabilidade Técnica por ser um 
tópico que é preciso estar bem informado 
e preparado para os dias atuais. Concluí 
e agora quero explorar ainda mais a Uni-
versidade, já tenho algumas prioridades 
de áreas estabelecidas e mapeadas”. 
Diego exaltou a iniciativa do Conselho, 
pregando pela valorização da profissão, 

CURSOS ONLINE

A
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A ERA DO
CONHECIMENTO

“a ideia destes cursos é muito interes-
sante para os que souberem aproveitar 
essa oportunidade, comprova o esforço 
do CRA-SC na luta pelo fortalecimento 
da categoria, profissionais capacitados 
fortalecem a classe em geral”.

Ao todo são 16 áreas do conheci-
mento exploradas, como Capacitação 
Profissional, Recursos Humanos, Fi-
nanças, Línguas Estrangeiras, Gestão 
e Liderança. A ideia é expandir ainda 
mais com o passar do tempo e o cres-
cimento do número de alunos. Uma das 
vantagens é que os cursos possuem 
cargas horárias variáveis e podem ser 
acessados a qualquer hora do dia, tendo 
inclusive suporte 24h ao estudante. 

O Adm. Alessandro Rosa possui uma 
agenda disputada pelas atividades pro-
fissionais que exerce e a possibilidade 
de estudar durante os tempos livres o 
motivou a ingressar na UCAdm, “tenho 
tempo escasso e aproveito o tempo livre 
para me atualizar. Os cursos são um 
belo Branding Quality oferecido pelo 
CRA-SC. As disciplinas que concluí foram 
especiais para meu currículo. Responsa-
bilidade Técnica do Administrador estuda 
todos os documentos relacionados ao 
propósito da Administração e evidencia 
o código de ética do Administrador. 
Já Inovação, foi perfeito para um afe-
rimento dos meus conhecimentos em 
desenvolvimento de gestões atuais, 
quebrando um pouco com modelos 
tradicionais. Valeu muito a pena receber 
o diploma neste ambiente virtual, agora 
quero focar em Tecnologia da Informação 
e Comportamento do Consumidor”.

A UCAdm possui mais de 12 mil alu-
nos inscritos e quase 20 mil cursos em 
andamento, que renderão certificados de 
conclusão ao término das atividades. Vale 
lembrar que, a Universidade está disponível 
em diversas línguas e ainda conta com 
biblioteca virtual, palestras exclusivas e 
materiais de apoio. Outro ponto positivo 
é a interação entre os alunos, a UCAdm 
dispõe de chats e fóruns para que ocorra 
troca de ideias e experiências, fazendo com 
que profissionais e acadêmicos registrados 
em 17 CRAs do país debatam sobre as 
experiências e lições aprendidas. 

Lucas Ghisi Garcia é acadêmico de 
Administração da Faculdade Borges de 
Mendonça e membro do CRA-SC JOVEM. 
Em Santa Catarina, Lucas é quem mais 
completou cursos pela UCAdm e, segundo 
ele, o material disponibilizado na platafor-
ma complementa o conteúdo aprendido 
em sala de aula e amplia as oportunida-
des para o acadêmico aprofundar seus 
conhecimentos, “a iniciativa da parceria 
entre o CRA-SC e a Universidade Corpo-
rativa do Administrador foi interessante 
e motivadora, pois dá oportunidade ao 
acadêmico de uma completa capacitação 
profissional, desenvolvimento pessoal, 
além da motivação e inovação na gestão 
pessoal e profissional”, avalia. 

Por fim, o estudante recomendou aos jo-
vens que desejam ingressar na UCAdm qua-
tro cursos que complementam os ensina-
mentos da academia: A arte do trabalho 
em equipe: A união faz a força; Aprenda 
a administrar seu tempo e Aprenda a 
praticar os 5S: Melhor aproveitamento do 
tempo evita desperdícios; Desenvolvimento 
Pessoal e Profissional: O autoconhecimen-
to é fundamental para um aumento da 
produtividade; Como Fidelizar Clientes: 
Entender o comportamento do cliente é 
uma ferramenta importante e necessária 
para o sucesso nos negócios.■

ACESSE 
OS CURSOS

ONLINE
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Mais de 150 pessoas 
acompanham o I Gestão 
Pública em Foco
A Câmara de Gestão Pública (CGP) do CRA-SC realizou 
em 5 de julho a primeira edição do “Gestão Pública 
em Foco”. O evento vai ao encontro de uma das ações 
propostas pela Câmara, de fomentar iniciativas de 
capacitação e aprimoramento com foco na Gestão 
Pública, com duas temáticas principais: inovação e 
empreendedorismo.

A primeira palestra da noite foi proferida por André 
Tamura, diretor executivo da WeGov. André iniciou 
avaliando a importância de “sempre exercitar o olhar 
para o que está por vir”, trabalhando com projetos a 
médio e longo prazo. 

O prefeito de Três Rios, Vinícius Farah, foi a principal 
atração do Gestão Pública em Foco. Vinícius mostrou 
ao público como conseguiu mudar radicalmente a 
cidade em apenas sete anos de mandato. Segundo o 
prefeito foi imprescindível ter determinação e quebrar 
velhos paradigmas do setor público para chegar aos 
resultados atuais, que apontam Três Rios como a Cidade 
Empreendedora do Brasil, nas últimas duas edições 
do prêmio. Vinícius Farah encerrou a palestra deixando 
uma reflexão aos presentes sobre sua experiência no 
setor público, “O difícil eu faço agora, o impossível me 
dê 5 minutos para estar preparado”.

Câmara de Gestão Pública participa  
de Audiência na Câmara de Vereadores de Itajaí
O parecer técnico elaborado pelo CRA-SC foi apresentado  por integrantes da CGP sendo decisivo para a modificação 
do Projeto de Lei Complementar 011/2016, que dava exclusividade aos contadores para exercício da função de Con-
troladoria do Município de Itajaí.

Projetos Estratégicos
A Plenária do CRA-SC aprovou a nomeação do Adm. 
Eduardo Bridi como o assessor geral das Câmaras 
Setoriais da autarquia. O assessor irá apoiar os projetos 
elaborados pelas Câmaras, vinculando às ações ao 
Planejamento Estratégico do Conselho.

Setor de Fiscalização
O setor de fiscalização do CRA/SC efetuou, no primeiro se-
mestre deste ano, 574 diligências de fiscalização em nosso 
estado, em empresas públicas e privadas, trabalho este que 
resultou na instauração de 269 processos de fiscalização em 
nome de pessoas jurídicas e 88 em nome de pessoas físicas. 

Outros números do setor no período:

36 Editais de Licitação e Concursos Públicos impugnados 
138 Notificações de Débito emitidas; 
134 Autos de Infração lavrados; 
154 Intimações emitidas; 
559 Certidões de registro e regularidade emitidas; 
620 Ofícios expedidos; 
641 Certidões de Registro de Comprovação  
de Aptidão emitidas.

A governança pública sustenta os princípios democráticos, ao reafirmar os 
princípios da cidadania e do interesse público. O desafio atual é a ampliação 
dos mecanismos de participação nas instâncias de deliberação do Estado 
e a incorporação de ações transparentes e compartilhadas
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O XXII Congresso de Administração do Mercosul e o VII Seminário de Arbitragem e Mediação do Mercosul entraram para a 
história do sistema CFA/CRAs na disseminação de ideias sobre a profissão na América Latina. Mais de 400 pessoas passaram 
pelo único evento dirigido à profissionais da administração do Mercosul e saíram satisfeitos com o conteúdo apresentado. 
Foram três dias de palestras que celebraram os 25 anos de criação do bloco econômico. O CONAMERCO foi realizado em 
conjunto pelos CRAs de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, além do Conselho Federal de Administração. Confira a 
seguir momentos que resumem o grande evento ocorrido entre os dias 18 a 21 de maio na sede da Associação Catarinense 
de Medicina, em Florianópolis.

TUDO AO MESMO 
TEMPO AGORA

ABERTURA 
Abertura oficial do XXII CONAMERCO, 
comandada pelo anfitrião da noite, 
o presidente do CRA-SC, Adm. Evandro 
Fortunato Linhares. Também compu-
seram a mesa de abertura, os presi-
dentes do CFA, Adm. Sebastião Luiz de 
Mello; do CRA-RS, Adm. Walter Luiz de 
Lemos e do CRA-PR, Adm. Gilberto Serpa  
Griebeler, além de conselheiros federais, 
palestrantes e autoridades políticas.

MISSÃO DADA, MISSÃO CUMPRIDA

O ex-capitão do BOPE Paulo Storani, foi um dos destaques 
da programação, ele abordou o tema:  “Construção de uma 
tropa de elite com foco na gestão”. A experiência do pales-
trante é acumulada desde o tempo em que comandava uma 
unidade do BOPE no Rio de Janeiro, o ex-capitão contou 
aos presentes toda a história do Batalhão de Operações 
Especiais, as dificuldades encontradas durante as missões 
e o desenvolvimento do espírito de equipe.

SUSTENTABILIDADE 
O XXII CONAMERCO também abordou debates sobre sus-
tentabilidade e riscos globais, com o professor português 
José Baltazar de Andrade Guerra. A explanação foi voltada 
aos principais fatores que transformam o planeta e como 
tentar combater os riscos ambientais. Segundo Baltazar 
os principais riscos enfrentados pelo ser humano são con-
flitos armados, eventos climáticos, falhas da governança, 
crises e desemprego. 

Gestão pública, startups, arbitragem, sustentabilidade  e riscos globais 
esquentaram a pauta do CONAMERCO, conduzindo os administradores 
ao papel de protagonistas nos avanços sociais, políticos e técnicos 
relacionados à gestão.

Reveja todas 
as palestras, 

online, no 
Youtube do CFA 

e CRA-RJ

MELHORES MOMENTOS
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EDUCAÇÃO
Painelistas de diferentes países dialogaram sobre o 
processo de formação dos bacharéis que são o futuro 
da profissão. Participaram os professores Adm. Mauro 
Kreuz, Leopoldo Briones Salazar, Daniel Reboredo, Lucas 
Gabriel Solis e o mediador Adm. Nério Amboni. Um dos 
pontos centrais apontados é a necessidade de aliar 
teoria ensinada em salas de aula à prática recorrente 
do mercado empresarial. 

STARTUPS
O Adm. Bruno Perin, autor do livro A Revolução das Star-
tups,  explicou porque  o tema é um dos mais falados e 
com maiores investimentos no mundo. Para Bruno as 
Startups só existem quando há incertezas no mercado, 
“é necessário ter confiança para lançar uma ideia”.

GESTÃO PÚBLICA
O painel Gestão Pública nos Países do Mercosul foi 
voltado diretamente à área da Administração que lida 
com a máquina pública. O senador Adm. Paulo Bauer, 
que é vice-presidente da delegação brasileira no Parlasul 
abriu os debates, que contaram com a participação do 
paraguaio Fúlvio Celauro do Paraguai e da argentina 
Nancy Rosa Chavez.

INOVAÇÃO
“Ciência, Tecnologia e Inovação Uma Experiência Gover-
namental”, teve a participação dos professores Adm. 
Roberto Pacheco, Adm. Deborah Bernet e Adm. Dorzeli 
Trzeciak. Durante todo painel foi debatida a importância 
do crescimento em tecnologia pelo qual passa o estado 
catarinense, um dos mais evoluídos do país, mesmo 
com investimentos escassos. Segundo os painelistas 
a participação da sociedade é imprescindível para tra-
balhar a inovação.

SEAMERCO
Conferência sobre Arbitragem Doméstica e Internacional, 
apresentadas por Eduardo da Silva Vieira e por Marcelo 
Markus Teixeira, respectivamente. De acordo com os 
conferencistas Arbitragem é uma das formas mais 
antigas de revisão de conflitos e tem como vantagens 
quanto aos processos comuns, celeridade, sigilo, menor 
custo e elevado grau de conhecimento dos árbitros. O 
Brasil atualmente é o 4º país que mais usa o método 
no mundo, atrás apenas de EUA, França e Alemanha. 

Já o painel de mediação teve uma dinâmica diferente 
das demais participações durante o evento. A atividade 
foi divida em três partes, debate, apresentação de caso 
e simulação interativa. O comandante do painel Adm. 
Ruy Pedro Baratz mediou os trabalhos que contaram 
com a participação de Cynthia Borgnia , Ana Luiza Isoldi 
e Ana Maria Guzman Emmerich. O seleto publicou ouviu 
atentamente o trabalho dos painelistas que falaram 
sobre o funcionamento da mediação, a aplicação da 
lei e a possibilidade de aplicar em países do Mercosul.
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mercado da comunicação é muito sensível às 
oscilações da economia, isso porque ainda per-
siste a ideia de que nos momentos de retração 
econômica, a publicidade deve ser a primeira 
despesa a ser cortada. Cotidianamente observa-

mos empresas reduzirem seus investimentos publicitários e 
fecharem as portas logo em seguida. Essa é uma realidade 
que contrapõe a ideia de que publicidade é despesa. De 
fato, momentos de volatilidade econômica exigem dos 
gestores uma cautela ainda maior na destinação de verbas 
e até mesmo algumas reestruturações, entretanto deve-se 
evitar o ciclo vicioso da queda nas receitas e de redução 
da publicidade, afinal quanto menos você aparece, menos 
irá vender.

Os anos de crescimento acima da média mundial, vividos 
pelo Brasil na primeira década dos anos 2000, trouxeram a 
falsa ilusão de que a nau da economia brasileira resistiria 
às intempéries e oscilações do mercado. O crédito fácil e 
o consumo aquecido eram como o canto da sereia. Num 
mar que parecia de almirante, poucos vislumbravam a 
tempestade que se formava no horizonte...

Em julho de 2010, nós do Sistema Catarinense de  
Comunicações já percebíamos a necessidade de aprimorar 
os processos de gestão e iniciamos uma parceria estratégica 
com a Fundação Dom Cabral. Assim, buscamos a imple-
mentação de um modelo de gestão empresarial integrado, 
que promovesse a  implantação de  metodologias focadas 
na ampliação da competitividade e no desenvolvimento da 
equipe de gestores. Realizamos investimentos estratégicos; 
redefinimos nossos conceitos, de modo a agregar valores 
às nossas marcas; e implementamos ações internas para 
resistir aos efeitos da crise. Desenvolvemos a cultura interna 
de fazer sempre mais com menos.

A tempestade mostrou sua força em 2014, provocando 
grandes danos à economia brasileira, arrastando para 
o fundo do mar àqueles que não se prepararam para 
enfrentá-la. No ano seguinte o cenário se agrava em de-

corrência da incerteza provocada pela crise política. Em 
meio a tanta turbulência, o mercado da comunicação 
é impactado diretamente e os grandes conglomerados 
de mídias iniciam as demissões. Os indicadores apenas 
confirmaram que muitas dessas empresas não estavam 
preparadas para enfrentar a crise.

Com uma estrutura sólida e trabalhando com foco nos 
objetivos estratégicos, o SCC/SBT SC enfrentou os desafios 
e manteve-se otimista, buscou nas dificuldades relatadas 
por segmentos do mercado, as oportunidades para manter 
o crescimento registrado nos anos anteriores. Desta forma 
decidimos vender lenços àqueles que apenas lamentavam 
as dificuldades da crise. Desenvolvemos novos produtos, 
ampliamos o sinal digital do SBT Santa Catarina, promove-
mos inúmeras ações pelo estado e desenvolvemos projetos 
e oportunidades específicas às necessidades de nossos 
clientes. Nos tornamos a emissora com o melhor custo/
benefício do estado e reforçamos o conceito família de 
nossa programação, o que também nos permitiu agregar 
valor às marcas de nossos anunciantes. Em 2015 o SBT 
Santa Catarina cresceu 11%, descolando-se do mercado 
que registrou uma forte retração de 8%.

Os últimos indicadores apontam que deveremos enfren-
tar ao menos mais um ano de desaceleração econômica, 
contudo já é possível perceber que há uma consciência 
coletiva sobre a necessidade de superarmos o quanto 
antes essas dificuldades. Cabe a nós o dever de aprender 
com os erros que nos levaram a essa situação e planejar 
os próximos passos. O SCC está atento às oportunidades e 
as mudanças do mercado para sair ainda mais fortalecido 
desse momento, pois nosso grande diferencial é fazer 
comunicação com paixão e por missão de vida. Estamos 
nos preparando para o futuro com muito mais presença 
no mercado, capacidade de investimento e possibilidades 
de negócios. ■

O

SE NÃO VENDE, 
NÃO É CRIATIVO
A indústria da Comunicação já dependia de inovação constante, 
quando este nem era um requisito imperativo no mundo dos negócios. 
Agora está se reinventando para produzir conteúdo relevante e 
potencializar os negócios de todas as outras áreas do mercado.

ARTIGO

ADM. CARLOS AMARAL 
DIRETOR GRUPO SCC
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