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ACREDITE NAS OBRAS

INTRODUÇÃO

Expandir, no Brasil, o conceito da administração profissional técnica, em 
contraponto ao oneroso e dolorido método amador de tentativa e erro, é uma 

das missões auto-impostas pela Gestão do CRA-SC. Administradores são 
embaixadores da razão em um país acostumado a gerir por intuição e emoção.  

Para ajudar nas transformações sociais que a Nação precisa, o primeiro passo é 
fortalecer a categoria e o exercício profissional.

CONHECIMENTO 
SEM TRANSFORMAÇÃO 

NÃO É SABEDORIA.
PAULO COELHO
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ACREDITE NAS OBRAS

“
Operibus credit et non verbi” - 

acredite nas obras, e não nas pa-

lavras, foi a resposta de Cristo aos 

judeus descrentes do seu discurso 

que, no entanto, não podiam negar 

ou explicar os milagres.

Este Relatório de Gestão é um 

manifesto de obras.

Teríamos muito a dizer sobre os conceitos 

que nos levaram a agir, e as premissas que nos 

movem, mas seria tudo discurso vão se não ti-

véssemos obras para apresentar. E temos. Te-

mos muitas.

Entres as inúmeras vertentes, por vezes, 

contraditórias, sobre métodos e técnicas de 

Administração, há, pelo menos, um consenso 

universal: gestão significa influenciar a ação, 

ou seja, trata-se essencialmente de ajudar as 

organizações e as pessoas a fazerem o que tem 

que ser feito.

Em 2016, o Conselho Regional de Adminis-

tração assim o fez, e este é um registro fiel das 

ações que, alinhadas a um planejamento estra-

tégico, resultaram em um novo modelo de rela-

cionamento entre os profissionais registrados 

e a Autarquia.

Estimulamos a fiscalização diligente para 

expandir a ética no âmbito e assegurar à so-

ciedade uma transição madura entre a era da 

intuição e do amadorismo – que tanto tempo, 

dinheiro e lágrimas custou a todos – e esta 

época em que a técnica e o profissionalismo 

conduzem a resultados mais rápidos, efetivos 

e seguros.

Asseguramos convênios e parcerias para ofe-

recer diversos eventos no campo da formação 

profissional. Ressalte-se que esta não é uma 

missão institucional obrigatória dos Conselhos 

profissionais, mas o CRA-SC elevou esta tarefa a 

nível de prioridade, para expandir conhecimento.

Também fizemos os deveres de casa: pro-

cessos internos da Autarquia foram revistos. 

Esclarecemos a todos nossos valores, nos certi-

ficamos de deixar cargos-chaves nas mãos das 

pessoas certas e diagnosticamos onde e quando 

podemos melhorar.

Como em todo processo de mudança e de 

avanço, encontramos resistência, ceticismo e 

oposição. É natural que assim seja. Conselhei-

ros e Diretores recebem críticas e contestações 

como balizas a orientar a nossa direção – mas 

não deixamos nos paralisar por elas.

E a quem ainda permanece cético à capaci-

dade que temos, como Conselho e como ca-

tegoria profissional, de valorizar administra-

dores, tecnólogos e empresas que atuam no 

campo privado da administração e dar visibili-

dade social e econômica ao âmbito, nós apre-

sentamos este relatório e convidamos: acredi-

te nas obras.

DIRETORIA CRA-SC 
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ÉTICA NO ÂMBITO
Ao fiscalizar o âmbito, o CRA-SC alinha-se com os anseios da sociedade 

brasileira por profissionalismo, ética e eficiência na prestação de serviços. 
O ato de fiscalizar constitui-se, portanto, em uma salvaguarda social.

DIRETORIA DE 
FISCALIZAÇÃO 
E REGISTRO

“É errôneo servir-
se de meios imorais 

para alcançar 
objetivos morais.”

MARTIN LUTHER KING
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ÉTICA NO ÂMBITO A 
produtividade e a 

qualidade profissio-

nal dos fiscais do 

CRA-SC são constan-

temente alvo de aten-

ção nacional. Outros 

Conselhos buscam 

aqui atualização e 

aprimoramento, ao reconhecerem que a fiscali-

zação do âmbito é um serviço público essencial 

à economia, ao mercado, à manutenção dos ín-

dices de empregos em inúmeros setores sociais. 

Pois gestão sem técnica ou sem ética conduz, 

inevitavelmente, ao prejuízo e desesperança.

Por isto, no CRA, as atividades dos fiscais não 

estão restritas à área de fiscalização, mas são 

transversais aos projetos e ações desenvolvidas 

pelas demais Diretorias deste Conselho, e com 

as metas de valorização dos registrados e o for-

talecimento do Sistema CFA/CRAs.
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• Adoção da nova carteira de registro 

profissional, em policarbonato e com 

microchip processado, com definição 

de modelo, aquisição de equipamentos 

e adequação do sistema e processos. 

• Aquisição, via processo licitatório, de 

equipamentos de vídeo conferência 

visando à otimização da comunicação 

entre a sede e as seccionais.

• Desenvolvimento junto à Implanta 

Informática do módulo de Pré-Cadastro 

para pessoas físicas.

• Desenvolvimento junto à Implanta 

Informática do módulo para emissão 

de certidões de dívida ativa em nome 

de fiscalizados, PF e PJ, agilizando 

o processo de cobrança judicial das 

notificações emitidas.

AÇÕES 2016

• Desenvolvimento junto à Implanta 

Informática do módulo para emissão de 

certidões de regularidade, PF e PJ, via on-line.

• Emissão da Carteira de Estudantes, com 

acesso via pré-cadastro.

• Estruturação tecnológica das seccionais via 

aquisição de novos computadores, webcam e 

scanner para coleta de impressão digital.

• Obtenção, junto ao CFA, de um veículo 

zero quilômetro destinado à Fiscalização e 

Serviços Institucionais, o qual ficará na sede 

do Conselho.
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Em novembro, foram 
discutidos os processos 

operacionais do setor, 
nivelando conhecimentos 

sobre a utilização do 
sistema de informática 
em uso, padronizando 

procedimentos, 
descobrindo ferramentas 

e, principalmente, 
discutindo proposições 

de melhorias, momentos 
esses de muita 

participação e troca de 
experiências.  O encontro 

também analisou os 
resultados alcançados 

no ano.

ENCONTRO DE FISCAIS
Em 2016 foram 
realizados 
dois encontros 
de fiscais. Na 
primeira etapa, 
realizada em 
junho, o destaque 
foi para o 
planejamento 
estratégico, 
compartilhando 
os projetos 
definidos e 
os trabalhos  
realizados.
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Em 2016, nossos 
fiscais efetuaram 
1.252 diligências, 

11,29% superior à 
meta estabelecida 

para o exercício. Tais 
ações resultaram, 
até o fechamento 

do exercício, na 
instauração de 849 
novos processos de 

fiscalização, 25,96% 
a mais do que em 

2015, sendo 175 em 
nome de pessoas 

físicas e 674 em 
nome de empresas. 

Nos gráficos a 
seguir, é possível 

analisar a evolução 
dos números dos 

últimos anos:
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338 
Autos de Infração 
lavrados

75   
Editais de Licitação e 
Concursos Público questionados

446 

Intimações 
emitidas

314  

Pedidos de cancelamento 
de registro indeferidos

198 

Notificações de 
Débito emitidas

26 

Pedidos de Licença 
indeferidos

1257 
Certidões de Registro de 
Comprovação de Aptidão emitidas

833   

Certidões de registro 
e regularidade emitidas

1138 

Carteiras de 
estudantes emitidas

1459 

Ofícios 
expedidos
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QUE PAÍS É ESTE?
A definição do projeto pedagógico e curricular de Administração passa pela 

resposta a uma questão maior: qual o modelo de país e de sociedade que 
queremos construir? Pois a formação profissional é árvore que dará os frutos 

conforme esta semente.

DIRETORIA DE 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL
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QUE PAÍS É ESTE?

É MUITO DIFÍCIL FAZER SUA CABEÇA E  SEU CORAÇÃO 
TRABALHAREM JUNTOS. NO MEU CASO, ELES NÃO SÃO NEM AMIGOS.

WOODY ALLEN
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A 
Diretoria de Forma-

ção Profissional do 

CRA-SC realizou  

ações com o propósi-

to de desenvolvimen-

to pedagógico dos 

conteúdos de forma-

ção profissional.

Workshop Reflexivo do Estágio e Forma-

ção Profissional – De Junho a Setembro de 

2016 – Estado de Santa Catarina

Contribuição do CRA-SC para a inova-

ção em gestão e no desenvolvimento de 

um novo “agir” e “fazer” pedagógico in-

terdisciplinar e transdisciplinar dos con-

teúdos de formação profissional, dian-

te do paradigma da complexidade e das 

tecnologias de informação e de comuni-

cação.  Os eventos foram realizados em 

 Blumenau, Joinville, Chapecó, Criciúma e 

Florianópolis, com apresentação dos relatos 

destes workshops  durante o III Fórum Ca-

tarinense de Ensino da Administração com 

a participação do Professor Adm. Nério Am-

boni da UDESC/ESAG, membro da Câmara 

de Formação Profissional do CRA-SC e Con-

selheiro do IEL – Sistema FIESC, e a Adm. 

Bianca Menezes Gobbi Pauletti, coordena-

dora de educação FIESC-IEL SC. Participou 

como mediador o Adm. Marco Antônio Har-

ms Dias, Diretor de Formação Profissional.
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ingressar no mercado de trabalho. Foi ressal-

tada ainda a importância de melhorar a for-

mação profissional da Administração, revisar 

os projetos pedagógicos e atualizar a grade 

curricular que está defasada.

Palestras do CRA-SC

Em 2016, foram realizadas 145 palestras 

institucionais em diversas regiões do Estado 

para os acadêmicos da área da Administra-

ção nas Instituições de Ensino Superior do 

Estado de Santa Catarina com o objetivo de 

apresentar e aproximar os acadêmicos do 

Conselho Regional de Administração de San-

ta Catarina. 

III Fórum Catarinense do Ensino da Ad-

ministração - Dia 28/09/2016 - Florianó-

polis/SC

Reuniu mais de mil pessoas no Centrosul 

em Florianópolis, com uma programação va-

riada que atendeu aos três setores da Admi-

nistração: público, privado e educacional. No 

período matutino, ocorreu o “III Fórum Cata-

rinense do Ensino da Administração” com o 

apoio do CFA, ESAG/UDESC, AMPESC, AN-

GRAD, Sistema ACAFE e FIESC-IEL/SC. Os 

participantes foram Administradores, Tecnó-

logos, gestores e professores de instituições 

de ensino de todo Estado, acadêmicos, Con-

selheiros e Delegados do CRA.

Entre os principais assuntos abordados 

destacou-se a necessidade de aproximação 

da classe empresarial com a formação dos 

bacharéis, uma conclusão dos relatos de to-

dos os Workshops reflexivos ocorridos pelo 

estado. Segundo os palestrantes, as empre-

sas evoluíram mais que a academia, entre-

tanto muitas delas usam o estagiário apenas 

como mão de obra barata, não complemen-

tando os estudos do aluno na universidade. 

O ponto positivo foi a informação de que 61% 

dos estagiários em Santa Catarina são efeti-

vados, valorizando o profissional que deseja 

145
palestras realizadas em um ano em 
todas as regiões de Santa Catarina. 
Expansão de conhecimento, 
técnicas, tendências e ações 
políticas para a toda a categoria de 
Administradores e Tecnólogos.
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 participações em formaturas

90

Workshop Reflexivo
 O projeto teve como objetivo discutir e melhorar 
práticas de estágio e a formação profissional dos 
cursos de graduação em administração, contribuindo 
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. Além de estabelecer, por meio do 
diálogo com os envolvidos, proposições de estratégias 
de interação como foco no fortalecimento do estágio.



CONHECIMENTO É PODER
O ser humano é  a medida de todas as coisas, declarou Sócrates. 

Não há como desenvolver a técnica, a profissão, e a sociedade 
sem o desenvolvimento das pessoas. Por isto, produzir, emitir e 

difundir conhecimento em todas as complexas áreas que envolvem 
Administração é uma tarefa permanente do CRA-SC.

DIRETORIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
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CONHECIMENTO É PODER

A 
Diretoria de Desenvolvimento Institucional do CRA-SC realizou  ações 

e eventos para difundir aspectos da profissão à sociedade.  Parcerias 

com entidades públicas e privadas, o Fórum Estadual de Administra-

ção em Florianópolis, a I Jornada de Integração Acadêmica do CRA-SC, 

o evento internacional XXII Congresso de Administração do Mercosul 

(CONAMERCO), realizado juntamente com o VII Seminário de Arbitra-

gem e Mediação do Mercosul fizeram parte deste esforço institucional 

em favor  da categoria.

“SEUS MAIS INSATISFEITOS CLIENTES SÃO 
SUA MAIOR FONTE DE APRENDIZADO.”

BILL GATES
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Os eventos internacionais celebraram os 25 anos da criação do Bloco Econômico. O Congresso 

foi aberto pelo presidente do CRA-SC, o Adm. Evandro Fortunato Linhares, que destacou o traba-

lho conjunto dos conselhos catarinense, gaúcho, paranaense  e federal para a realização do evento 

internacional em prol da valorização da profissão. Os presidentes do CFA, Adm. Sebastião Luiz de 

Mello, do CRA-RS, Adm. Walter Luiz de Lemos e do CRA-PR, Adm. Gilberto Serpa Griebeler,  des-

tacaram a importância dos Administradores como agentes de mudança.. O ex-capitão do BOPE 

Paulo Storani  abordou o tema “Construção de uma tropa de elite com foco na gestão”.

Foco, tecnologia e inovação, pautaram a agenda do segundo dia do evento. “Ciência, Tecnologia 

e Inovação Uma Experiência Governamental” teve a participação dos professores Adm. Rober-

XXII Congresso de 
Administração do 
Mercosul VII Seminário 
de Arbitragem e 
Mediação do Mercosul
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to Pacheco, Adm. Deborah Bernet e Adm. Dorzeli Trzeciak. 

Durante o painel, foi debatida a importância do  crescimen-

to em tecnologia pelo qual passa o estado catarinense, um 

dos mais evoluídos do país, mesmo com investimentos es-

cassos. O Adm. Bruno Perin proferiu a palestra “O Papel dos 

Administradores no Desenvolvimento das Startups”, em 

que explicou o motivo pelo qual o tema é um dos mais fala-

dos e com maiores investimentos no mundo.

O XXII CONAMERCO também abordou debates sobre sus-

tentabilidade e riscos globais. A Gestão Pública nos Países do 

Mercosul também foi tema de painel específico: o senador 

Adm. Paulo Bauer, que é vice-presidente da delegação brasi-

leira no Parlasul (parlamento do Mercosul), abriu o debate.

No dia 20 de maio, o Seminário de Arbitragem e Mediação 

do Mercosul finalizou a edição com conferências, uma sobre 

Arbitragem Doméstica e outra Internacional, e outra sobre o 

funcionamento da mediação, a aplicação da lei e a possibilida-

de de aplicar em países do Mercosul.



CAFÉS BUSINESS
CICLOS DE 
DEBATES 2016

“UM CAFÉ E UM AMOR. 
QUENTES, POR FAVOR!”

MÁRIO QUINTANA

Os ciclos de debates 
intitulados “Café 

Business” convergem para 
a aproximação e troca 
de experiências entre 

profissionais de diversas 
áreas. Em 2016, foram 

realizados 13 encontros.

22



O oeste catarinense recebeu pela primeira vez o ciclo de debates promovido pelo Conselho Regional de Administração. 
O “Café Business” ocorreu no dia 19 de abril, na sede da Associação Comercial e Industrial da cidade de Chapecó.

Café Business – Ciclo de Debates
 Gerenciando Pessoas a Crise – Joinville – Dia 
17/03/2016

Café Business – Ciclo de Debates
Oportunidade de investimento no cenário 
atual – Florianópolis – Dia 31/03/2016

Café Business – Ciclo de Debates
Transição do Produto para Serviço ao 
Consumidor – Chapecó – Dia 19/04/2016

Café Business – Ciclo de Debates
Ciclo de Palestras de Inovação, Desenvolvendo 
Modelos de Negócios Inovadores + Design 
Thinking  – Joinville - Dia 27 /04/2016

Café Business – Ciclo de Debates
Como melhorar os processos das 
organizações com BPM (Business Process 
Model) – Florianópolis – Dia 28/04/2015

Café Business – Ciclo de Debates 
Competitividade em tempo de crise: a 
qualidade, o GAP 3 e o Administrador – Braço 
do Norte – Dia 11 /05/2016

Café Business – Ciclo de Debates
Crise de Soluções – Joaçaba – Dia 
02/06/2016

Café Business – Ciclo de Debates
Reinventando o Papel da Liderança em 
tempos de crise – Florianópolis - Dia 
23/06/2016

Café Business – Ciclo de Debates
Compras Governamentais – Uma 
Oportunidade de Negócios – Florianópolis - 
Dia 28/07/2016
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Encerramento do ciclo de palestra Florianópolis

Café Business em Lages
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Café Business – Ciclo de Debates
Empreendedorismo: Como transformar ideias 
em um negócio de sucesso – Florianópolis - 
Dia 25/08/2016

Café Business – Ciclo de Debates
 Empreendedorismo e desenvolvimento 
regional – Lages - Dia 29/08/2016

Café Business – Ciclo de Debates
Inbound Marketing, Inovação no 
relacionamento com o cliente – Chapecó - Dia 
17/10/2016

Café Business – Ciclo de Debates
Projeto ExportaSC, uma experiência de 
internacionalização de pequenos negócios 
para o USA – Florianópolis - Dia 22/11/2016
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Vencedores da Jornada Acadêmica

A competição iniciada em agosto com a participação de aproximadamente 200 
equipes teve como vencedores a UP ADM da Universidade do Planalto Catarinense 
(Uniplac) em primeiro lugar, seguida por ADMentes da UNOCHAPECÓ e GAD 
da Universidade São José (USJ). Ao todo com a jornada foram arrecadados 
2162 brinquedos e 350 novos estudantes fizeram o registro no CRA-SC Jovem, 
resultando em uma aproximação dos acadêmicos com a autarquia. 



Fórum Estadual 
de Administração

26

O NOVO JOGO 
DA INOVAÇÃO

O Conselho Regional de Administração celebrou o mês dedicado 
à Administração  com um grande evento anual, o Fórum Estadual 

de Administração, realizado dia 28 de setembro e focado em 
“Inovação e Empreendedorismo – O Diferencial competitivo”.



“O PROGRESSO NÃO É SENÃO A REALIZAÇÃO DAS UTOPIAS.”
OSCAR WILDE
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O NOVO JOGO 
DA INOVAÇÃO

O 
evento abrangeu três áreas da pro-

fissão: pública, privada e educacio-

nal. Foi realizado no CentroSul e 

contou com a presença de aproxi-

madamente 2000 pessoas, entre 

Administradores, tecnólogos, es-

tudantes, coordenadores de curso, 

professores e empresários. 



Palestra “Accountability 
na Gestão Pública 

Brasileira”, apresentada 
pelo Adm. Gerson 

Rizzati Junior e 
mediada pela 

coordenadora de 
comunicação da 

Câmara de Gestão 
Pública do CRA-SC, 
Adm. Carla Giani da 

Rocha.

O evento foi aberto com o III Fórum 
Catarinense de Ensino da Administração. 

A conferência “O Case 
de sucesso do SBT 
Santa Catarina, de 
primeira afiliada do 
SBT à vice-líder no 
estado”, apresentada 
pelo vice-presidente 
do grupo SCC, Adm. 
Carlos Amaral.

O painel Expoentes da Administração reuniu 
profissionais de destaque no estado. 
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A solenidade de entrega do Prêmio Mérito em Administração 
congratulou profissionais que se destacaram na elaboração 
de um relato de caso nas áreas pública ou privada. 

Público presente 
interage com o 
palestrante Adm. 
Bruno Perin durante 
a conferência 
“Empreendedorismo 
de Alto Impacto: 
O Segredo das 
Culturas mais 
inovadoras do Mundo”

Um dos destaques da programação do Fórum Estadual foi 
a participação da palestrante Helena Kleist Clark Nunes, 
COO e Estrategista Digital da IdeooHub em Londres. 

A segunda 
parte do fórum 

de ensino foi 
mediada pelo 

professor 
Nério e 

contou com a 
participação 

do Adm. 
Expedito 

Michels
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À PLENA LUZ
Ao fazer do calor do debate público uma fonte de luz para decisões bem 
fundamentadas, o CRA-SC tem contribuido com o desenvolvimento e a 

valorização da profissão e da categoria.

OUTROS EVENTOS
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“LIDERANÇA É FAZER O QUE É CERTO QUANDO NINGUÉM ESTÁ OLHANDO.”
GEORGE VAN VALKENBURG

gestão pública 
em foco

O prefeito de Três Rios, Vinícius 
Farah, foi a principal atração do 

Gestão Pública em Foco, pro-
movido pela Câmara de Gestão 

Pública do CRA-SC.  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. “O difícil eu faço agora, 
o impossível me dê 5 minutos 

para estar preparado”, disse.

CRA-SC na Expogestão
Joinville/SC 
Dias 04 a 06/05/2016
O Conselho Regional de 
Administração esteve 
presente na expogestão 2016 
que aconteceu em Joinville. 
O Adm. Adonai Zanoni trouxe 
o tema: “Pessoas Incríveis: 
Como se Transformar num 
Administrador de Referência”.
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LANÇAMENTO VÍDEO 
ÉTICA NA GESTÃO - 08/09 

Para celebrar os avanços e mostrar 
a nova identidade do CRA-SC, foi 

lançado o vídeo institucional no mês 
de setembro. O material audiovisual 

reflete as novas visões, os valores e a 
missão do Conselho. De uma maneira 

dinâmica, mostra uma visão objetiva 
de como é ser um Administrador com 

identidade profissional. O slogan, 
Ética na Gestão, reflete o momento 

que vive o CRA-SC, se transformando 
em  referência nacional. 

Startup Grind
 Florianópolis/SC
Dia 04/09/2016
O Conselho realizou, na sede  
da entidade, no dia 04 de 
setembro o Startup Grind. O 
evento co-realizado pelo  
CRA-SC Jovem é organizado 
por uma comunidade global 
de startups destinada a 
conectar, inspirar e educar 
empreendedores em mais de 
200 cidades pelo mundo.
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Participação em 
outros Eventos

META
COMUM

Durante o ano de 
2016,  o CRA-SC 

participou de

representações 
e eventos219

O 
Conselho Regional de Administra-

ção de Santa Catarina realizou, em 

2016, diversos convênios de apoio a 

eventos promovidos pelos cursos de 

Administração das Instituições de En-

sino Superior de Santa Catarina com o 

objetivo de contribuir para a difusão da 

ciência da Administração no Estado.

APOIO ÀS IES
O CRA-SC apoiou em 2016, através dos convê-

nios, eventos da área da Administração realizados 

por entidades, contribuindo com o conhecimento, 

a inovação e os novos paradigmas que estão sur-

gindo na sociedade.

PARCERIAS
O CRA-SC realizou  35 parcerias institucio-

nais em 2016, aproximando o Conselho de en-

tidades representativas de vários segmentos.

CONVÊNIOS, 
PARCERIAS 

E APOIOS 
DO CRA-SC
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O
s modelos nórdicos 

de Administração 

mais bemsucedidos 

são fundamentados 

sustentabilidade, 

educação continua-

da, ousadia e refina-

mento. A obsessão 

com detalhes faz parte da cultura sueca, uma 

nação que aprendeu a não confiar na sorte e 

buscar, na excelência, a redução dos riscos.

 No evento CONEXÃO SUÉCIA, apoiado pelo 

CONEXÃO

“A SORTE NUNCA DÁ, ELA 
APENAS EMPRESTA ”

PROVÉRBIO SUECO

SUÉCIA
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CRA-SC, empresários catari-

nenses puderam conhecer as 

experiências em ensino, gestão 

sustentável e negócios que fi-

zeram dos suecos gigantes da 

indústria mundial. E analisar as 

possibilidades de relações co-

merciais e parcerias com um 

país que deu ao mundo inova-

ções como o Spotify, Whatsapp 

e Skype.
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prêmio guerreiro ramos
Guerreiro: 
Melhor Gestor Público do país,  
o prefeito de Blumenau, Napoleão 
Bernardes recebeu o prêmio Guerreiro 
Ramos - edição 2016, promovido pelo CFA. 
A indicação partiu do CRA-SC. O prefeito 
extinguiu 100 cargos comissionados e 
economizou R$ 22 milhões em dinheiro 
público nos 4 primeiros anos de gestão. 
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ASSESSORIA DE 
IMPRENSA

1.161
Participações do 
CRA na imprensa

950 mil reais
Valor de Mídia Espontânea em 2016
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A 
Assessoria de Imprensa promo-

veu, auxiliou ou inseriu direta-

mente  um total de 1.161 partici-

pações no CRA na imprensa, em 

TV, rádio, jornal, portais e sites, 

com reportagens, entrevistas, ar-

tigos publicados e menções nos 

principais veículos do Estado.

Ano XVI | Edição 120 | Abril 2016

Fechamento Autorizado. 
Pode ser aberto pela ECT

9912289320/2012-DR/SC
CRA-SC

Mala Direta
Básica

Toda mudança externa começa com uma decisão íntima. 
A administração é a arte do possível. E a valorização da 
administração profissional nada mais é que reverência 
pelas possibilidades que surgem quando projetos, 
plataformas e gestões são desenvolvidos por quem 
entende o processo, a teoria e a prática. 

cidade de Fraiburgo, no meio-oeste catarinense, 
conhecida como Terra da Maçã, é marcada pela 

força da imigração alemã e italiana, que contribuiu 
de forma notável na arquitetura, gastronomia, 
religião e economia do município. 

Atualmente, são mais de 35 mil habitan-
tes, porém o número varia sazonalmente 
em razão dos trabalhadores temporários 

que vão a Fraiburgo durante o período 
de safra da maçã.

A denominação “Terra da Maçã” não é uma simples 
expressão: a cidade gira em torno da fruta, e responde 
por 60% da produção de maçãs do estado de Santa 
Catarina. Além da maçã, mel e celulose são produtos 
que movimentam a economia local. 

Com o grande número de agricultores e comércio em 
expansão, foi instituída, no ano de 1995 a Associação 
Empresarial de Fraiburgo (ACIAF), sem fins lucrativos 
e com a missão de “contribuir com o desenvolvimento 
empresarial por meio de soluções e representatividade”.

Em 21 anos de atuação, as demandas da Associação 
beneficiaram empresários e o conjunto da sociedade.  A 
ACIAF possui  360 companhias associadas, sendo 53% 
do comércio, 36% de serviços; 7% do setor industrial e 
na área agrícola 4%. 

“A ACIAF tem como principal função a represen-
tatividade, defender e desenvolver os associados. 
Trabalhamos também para fortalecer a economia 
local, capacitar o cidadão e gerar empregos”, afirma 
a secretária Executiva, Adm. Fernanda Ferronato, res-
ponsável pela gestão interna da associação. 

A

TENTAÇÃO
RESISTÍVEL

Em Fraiburgo, terra da maçã, a Associação Comercial combate o 
pecado original do “achismo” com Administradores profissionais 
na gestão: o resultado é evolução.

GESTÃO

Melhoria sistêmica 
ano a ano com a 

profissionalização dos 
métodos de gestão na 
Associação Comercial
Adm.Luiz Felipe Zanela, Presidente ACIAF

CRA-SC No 21436

14



“EXISTEM DIAS EM QUE O JORNALISMO REGISTRA FATOS QUE, NO FUTURO 
SERÃO CONTADOS NOS LIVROS - E SERÃO GUARDADOS POR GERAÇÕES. 

NESSES DIAS, O QUE O JORNALISMO FAZ É ESCREVER A HISTÓRIA.”
FÁTIMA BERNARDES
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A ARTE DA GUERRA
 Para valorizar a arte de administrar, o CRA-SC desenvolveu uma estratégia 

de ataque a todos os pontos que fragilizam o exercício profissional. E não só 
concebeu, como está executando meticulosamente o planejamento que os 

administradores catarinenses escolheram.

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCEIRA

“NO MUNDO DOS NEGÓCIOS 
NÃO EXISTEM MUITAS OPÇÕES, 
OU VOCÊ TEM UMA ESTRATÉGIA 

PRÓPRIA OU FAZ PARTE DA 
ESTRATÉGIA DE ALGUÉM...”

PEDRO ESTIGARRIBIA
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A ARTE DA GUERRA
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A 
Diretoria Adminis-

t rava - F i n a n ce i ra 

é responsável por 

planejar, organizar, 

dirigir e controlar 

os processos perti-

nentes a assuntos 

tais como gestão de 

pessoas, infraestrutura, compras, tecnologia 

da informação, finanças e contabilidade.

No ano de 2016, esta Diretoria empenhou-se 

nas seguintes atividades:

Planejamento Estratégico
Em 2015, com o crescimento do Conselho e 

da profissionalização da gestão, verificou- se 

a necessidade de elaborar um planejamento 

estratégico para os próximos anos que  valori-

ze a profissão de Administração e do papel do 

Conselho Regional de Administração de Santa 

Catarina. Para 2016 e próximos anos, todas as 

ações realizadas pelo CRA-SC devem seguir os 

15 objetivos estratégicos definidos no Planeja-

mento Estratégico:

1. Valorizar o profissional  
da administração;

2. Intensificar a atuação do profissional  
da administração em áreas privativas;

3. Promover a representantividade 
profissional;

4. Desenvolver vínculos com estudantes;

5. Ampliar o número de registrados;

6. Desenvolver alianças  
estratégicas com IES/Empresas;

7. Fortalecer a marca CRA-SC;

8. Ampliar a efetividade da fiscalização;

9. Agilizar o processo de registro;

10. Melhorar a comunicação interna;

11. Otimizar os processos internos;

12. Aumentar a confiabilidade  
do banco de dados dos registrados;

13. Melhorar a infraestrutura do CRA-SC;

14. Ampliar a sustentabilidade financeira;

15. Ampliar o engajamento da equipe.
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PROCESSOS 
DE COMPRAS 
E LICITAÇÃO 

Assim como no ano de 2015, este ano foram 

realizados 82 processos de compras e licita-

ção. Já em 2014, o número de processos aber-

tos foi 32, em 2013, 24 processos. Além dos 

processos, foram elaborados termos aditivos 

aos contratos vigentes.
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Cobrança
A área Administrativa Financeira fez as se-

guintes cobranças durante o ano de 2016:

a) Início do ano: foram gerados os bole-

tos da anuidade de 2016 para todos os regis-

trados do Conselho (pessoa física e pessoa 

jurídica). Foram encaminhados 19.449 bole-

tos para pessoa física e 1.156 boletos para 

pessoa jurídica.

b) Junho: foram gerados 8.440 boletos 

com vecimento em agosto para os profissio-

nais inadimplentes (todas as anuidades em 

aberto). E também foram feitas notificações 

para posterior inscrição do profissional em dí-

vida ativa – fase execução fiscal. Em novembro, 

os processos em execução fiscal foram repas-

sados para o Setor Jurídico.

c) Junho: foram gerados 569 boletos com 

vencimento em agosto para as empresas ina-

dimplentes. E também foram feitas notifica-

ções para posterior inscrição da empresa em 

dívida ativa – fase execução fiscal. Em novem-

bro, os processos em execução fiscal foram re-

passados para o Setor Jurídico.

d) Novembro: foram gerados 4.317 boletos 

com vencimento em dezembro somente para 

os profissionais inadimplentes com relação às 

anuidades anteriores a 2016. Além da cobran-

ça via correio, foi encaminhado e-mail para os 

inadimplentes, solicitando atualização de ca-

dastro e informando anuidades em aberto jun-

to ao CRA-SC.

Quadro de funcionários
Durante o primeiro semestre de 2016, o  

CRA-SC realizou concurso público com propó-

sito de responder adequadamente às deman-

das de trabalho. Atualmente estão alocados 

em 6 seccionais e na sede, 32 funciononários, 

2 jovens aprendizes e 3 estagiários.

Capacitação  de Funcionários
Em 2016, visando a qualificação do quadro 

de colaboradores do CRA-SC, os funcioná-

rios participaram de treinamentos na área de 

gestão documental, licitações e contratos, 

gerenciamento de projetos e indicadores, 

transparência da gestão, recursos humanos 

e também da convenção do Sistema CFA/

CRAs, totalizando 487 horas/aula, o que re-

presenta, em média, 15 horas de treinamento 

por funcionário no ano.
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Fluxo de trabalho
Em junho deste ano, o Conselho iniciou um 

projeto para reestruturar o fluxo de trabalho, 

com os seguintes objetivos específicos:

a) Identificar as atividades de cada setor;

b) Verificar as atividades sem padrão defi-

nido;

c) Analisar as atividades de cada colabora-

dor;

d) Avaliar o fluxo dos processos entre seto-

res;

e) Reorganizar as atividades e divisão de 

funções de cada setor;

f) Avaliar a comunicação interna;

g) Avaliar a forma atual de atendimento ao 

registrado.

Ao final dos quatro meses, foram propostas 

algumas alterações na estrutura do Conselho, 

como a criação de um setor de relacionamen-

to com o registrado, realocação de atividades, 

eliminação de fatores de retrabalho, a necessi-

dade de melhoria no atendimento e a necessi-

dade de criação de indicadores para controle 

interno das atividades e alcance das metas.  

O estudo foi repassado para a Diretoria e provi-

dências serão tomadas em 2017.

Nova Sede – Itajaí
A plenária do CRA-SC aprovou, em 24 de ou-

tubro de 2016, a locação de uma sala comer-

cial para a Seccional de Foz do Itajaí. A sala é 

integrante de imóvel de uso múltiplo para  fins 

comerciais da OAB de Itajaí, denominada sala 

“7”, com 34,45m2, localizada na Rua Vereador 

José Mendonça, s/n, bairro Carvalho, próximo 

à Câmara de Vereadores de Itajaí, com contra-

to de aluguel pelo período de um ano. Até o 

momento, a Seccional de Itajaí funcionava em 

um pequeno espaço cedido na Associação Em-

presarial de Itajaí – ACII. Com o crescimento do 

CRA-SC na região, foi constatada a necessida-

de de ampliação do espaço para melhor aten-

der o público.

Resultado
O estágio atual em que se encontra nosso 

Conselho Profissional representa o resulta-

do concreto do esforço de um time de tra-

balho extremamente competente e da visão 

responsável das últimas Diretorias do Con-

selho. Com relação ao resultado do CRA-SC 

no exercício de 2016, constata-se o superá-

vit orçamentário no valor de R$ 384.530,86. 
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Referente à receita realizada, destaca-se o 

crescimento de 12,28% em relação ao exer-

cício anterior, fechando o exercício em R$ 

7.411.487,94. Quanto à despesa realizada, o 

ano de 2016   fechou em R$ 7.026.957,08, um 

aumento de 29,21% em relação ao exercício 

anterior. Tal aumento deve-se, principalmen-

te, ao crescimento das despesas de custeio 

e também das despesas com pessoal, já que 

no final de 2015 foi aprovado o novo plano de 

cargos e salários com a finalidade de equi-

parar os salários praticados pelos conselhos 

profissionais de SC. Além disso, em atendi-

mento à recomendação do TCU, foram efe-

tuadas alterações para incluir critérios cla-

ros, objetivos e uniformes no que se refere 

às progressões na carreira e para excluir a 

previsão de ascensão funcional. A implan-

tação de políticas de gestão de pessoas co-

erentes, integradas e complementares tem 

possibilitado ao CRA-SC dispor de quadro de 

pessoal qualificado, motivado e comprometi-

do com o alcance dos objetivos e estratégias 

da entidade.

Devido ao aumento da arrecadação do Con-

selho, nota-se também um aumento de 7,26% 

no valor repassado ao CFA (cota parte) em re-

lação ao exercício anterior, fechando o exercí-

cio de 2016 com um repasse no montante de 

R$ 1.329.520,76.

Observa-se também, o crescimento de 

68,19% do Patrimônio Líquido do exercício de 

2016 em relação ao exercício de 2015, devido 

principalmente à atualização dos valores ins-

critos em dívida ativa administrativa e executi-

va, bem como da contabilização das anuidades 

do ano corrente.

Os demonstrativos a seguir evidenciam o re-

sultado positivo desta Gestão:
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Receita x Despesa

Demonstrativo da receita x despesa
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*Para  cálculo  do  repasse  CFA  (cota  parte),  foram  deduzidos  os  valores  com  aplicações  financeiras, repasse 

PRODER, receita de capital e receitas diversas. 
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Patrimônio Líquido
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PROCURADORIA JURÍDICA 
ATIVIDADES ANO 2016

37
AÇÕES ORDINÁRIAS

9
MANDADOS DE 
SEGURANÇA

34
EMBARGOS A 
EXECUÇÃO

612
PROCESSOS 
JULGADOS E 
EXTINTOS

21
RECURSOS TRF4

294
EXECUÇÕES 
AJUIZADAS 

1709
PROCESSOS DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
EM ANDAMENTO

2321
PROCESSOS DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 
MOVIMENTADOS

342
PARECERES JURÍDICO

1875
TOTAL DE PROCESSOS 
JUDICIAIS ATE 
31/12/2016

OUVIDORIA DO CRA-SC
Conforme a portaria nº 06, de 28 de 

março de 2016, o Adm. Alexandre Ivan 

Farias foi designado Ouvidor do CRA-

-SC. De acordo com a Resolução Nor-

mativa 414, de 29-02-2016, a Ouvidoria 

do CRA-SC é uma unidade de serviço 

de natureza mediadora, sem caráter 

administrativo, executivo, deliberativo 

ou decisório, que tem por finalidade 

melhorar a comunicação entre as pes-

soas físicas e jurídicas registradas no 

Conselho e a sociedade, com o objetivo 

de aprimorar a qualidade dos serviços 

prestados aos profissionais de Admi-

nistração e empresas que estejam sob 

a sua jurisdição institucional, além de 

promover a interlocução com o público 

em geral.

Desde sua efetiva implantação a 

Ouvidoria do CRA recebeu, exclusiva-

mente por meio eletrônico, 177 solici-

tações, todas devidamente respondi-

das dentro do prazo de até 5 dias do 

recebimento:
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CERTAS COISAS 
NÃO MUDAM

“O Homem é a medida de todas as coisas”, 

escreveu Sócrates. É uma declaração definiti-

va. Não permite relativismos. Todo o esforço, 

todo o trabalho, todo o pensamento criativo e a 

ciência da Administração são, em última análi-

se, voltadas para o bem-estar, o aprimoramen-

to e a prosperidade humana. O resto é silêncio.

Neste Relatório de Gestão 2016 não passa 

despercebido que as pessoas estão no centro 

da meta de gestão do CRA-SC. Nosso pensa-

mento subordina-se ao de Tom Peters, enfático 

defensor das relações pessoais em todos âm-

bitos da gestão: seja com os funcionários, com 

registrados, com instituições ou com a socie-

dade em geral, é no respeito e atenção às ne-

cessidades das pessoas que exercemos a mais 

nobre das atribuições do âmbito profissional. 

E as ações aqui manifestadas também evi-

denciam nosso discipulado aos ensinamentos 

de Francis Gouillart: o CRA-SC, assim como 

Gouillart, acredita que a competição será ine-

vitavelmente substituída pela colaboração. In-

teragir com outros setores sociais – inclusive 

com os que se mostram hostis – foi, como se 

viu, uma questão estratégica neste Conselho. 

Porque se é verdade que temos abismos a ven-

cer até alcançar a valorização profissional que 

almejamos, somos obrigados a colaborar na 

construção de pontes.

Uma das pontes que consideramos mais va-

liosas é esta: a transparência em relação aos 

nossos atos de gestão da coisa pública. De di-

reito e de fato, por incumbência constitucional 

e vocação, somos os guardiões da Ética. E para 

bem guardar, começamos por dar exemplo.

ADM. EVANDRO FORTUNATO LINHARES

PRESIDENTE CRA-SC 

CRA-SC 12.323
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CONSELHEIROS EFETIVOS:
Adm. Evandro Fortunato Linhares
Adm. Antonio Carlos de Souza  
Adm. Everaldo José Tiscoski  
Adm. Djalma Henrique Hack  
Adm. Marco Antonio Harms Dias  
Adm. Adriano Carlos Ribeiro  
Adm. Expedito Michels  
Adm. Ildemar Cassias Pereira  
Adm. Carlos Alberto Lessa  

                                                                                                 
CONSELHEIROS SUPLENTES:
Adm. Marcos Antonio Cardozo de Souza  
Adm. Angelita Bays  
Adm. Manuel Carlos Pinheiro da Gama  
Adm. Avelino Lombardi Junior  
Adm. Ciel Antunes de Oliveira Filho  
Adm. Ursula Maria Ludwig Moraes  
Adm. Sandro de Moura  
Adm. Neusa Maria Tribeck Ferreira  
Adm. Leandro José João  

DELEGADOS:
Sede: Adm. Isabela Fornari Muller (até 29/08/2016) 

Adm. Leandro José João (a partir de 29/08/2016)
Seccional Oeste - Chapecó: Adm. Paulo Sérgio Jordani (até 29/08/2016)

Adm. Sandro de Moura (a partir de 29/08/2016)
Seccional do Vale do Itajaí – Blumenau: Adm. Ciel Antunes de Oliveira Filho
Seccional Extremo Sul – Criciúma: Adm Etevaldo Darlan Volpato (até 07/04/2016)

Adm. Eugênio de Souza Martinez (a partir 18/04/2016)
Seccional Foz do Itajaí – Itajaí: Adm. Elton José Blageski Junior
Seccional Serrana – Lages: Adm. João Cesar Pellin
Seccional Norte – Joinville: Adm. Diego da Silva
Representação Mafra: Adm. José Nelson Notari 
Representação Rio do Sul: Adm. Hari Schroeder
Representação São Miguel do Oeste: Adm. Enio Luiz Fandaruff
Representação Joaçaba: Adm. Ademir Ransan
Representação Tubarão: Adm. Neemias de Brito Verom

DIRETORIA:
Presidente
Adm. Evandro Fortunato Linhares
 
Vice-Presidente 
Adm. Ildemar Cassias Pereira    
 
Diretor de Fiscalização do Exercício Profissional 
 Adm. Everaldo José Tiscoski

Diretor de Formação Profissional 
Adm. Marco Antonio Harms Dias

Diretor de Eventos e Desenv. Institucional 
Adm. Adriano Carlos Ribeiro

Diretor Administrativo/Financeiro
 Adm. Antônio Carlos de Souza

Presidente Conselho Fiscal 
Adm. Djalma Henrique Hack
 
Membros Conselho Fiscal
Adm. Avelino Lombardi Junior/Adm. Leandro José João

Presidente Comissão Licitação 
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