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Adm. Roberto Carvalho Cardoso
Presidente do Conselho Regional de
Administração de São Paulo

Temos procurado falar nas últimas edições da Revista Administrador 
Profissional sobre o futuro que estamos construindo hoje, sobre as 
mudanças que se apresentam e, acima de tudo, sobre como manter 
nossas organizações (e nós mesmos) atualizadas no novo ambiente que 
se apresenta, o Mundo Exponencial. Este termo, inspirado na matemá-
tica, tem sido constantemente utilizado para definir o ritmo frenético 
das transformações, em progressão geométrica, que enfrentamos. 

Conta uma lenda indiana que o xadrez foi inventado no século VI 
d.C. Um sábio o apresentou a um imperador daquela região que fi-
cou fascinado com o jogo e decidiu recompensá-lo com aquilo que 
desejasse. O sábio, por sua vez, disse que tinha pretensões modestas 
e gostaria apenas de alimentar sua família e, por isso, pediu que pre-
enchessem o tabuleiro de xadrez com arroz. No primeiro espaço dois 
grãos, no segundo quatro, no terceiro oito, e assim por diante, sendo 
dobrados em cada casa. Acreditando ser esse um pedido muito sim-
ples, o monarca concordou. Bem antes de chegar ao meio do tabuleiro, 
porém, já não havia arroz suficiente no reino para honrar o acordo. 
Esse é o poder do mundo exponencial que vivenciamos em nossos 
dias: um crescimento gigantesco, quebrando todos paradigmas, até 
então, existentes.

Diferentemente das revoluções anteriores (a que mais se notabilizou 
foi a Revolução Industrial), a atual atinge não só os meios de produ-
ção, mas todos os setores ao mesmo tempo. Avanços na biomedicina, 
por exemplo, são impulsionados pela informática, que dependem da 
pedagogia para o desenvolvimento de inteligência artificial  que, por 
sua vez, influi na elaboração de análises de crédito e contratos.

Este intricado relacionamento fez com que decidíssemos por uma 
abordagem diferente nesta edição da RAP. Convidamos os coordena-
dores de Grupos de Excelência do CRA-SP para apresentarem, dentro 
de suas áreas de atuação, o impacto das mudanças nesse novo cenário. 
Lembramos que a Administração no Mundo Exponencial também 
será o tema do ENCOAD 2018, a ser realizado no próximo dia 27 
de setembro, debatendo com mais profundidade os pontos de 
cada área dos grupos de excelência. 

Nesta edição da RAP ainda discutiremos a recente greve dos 
caminhoneiros e a importância da logística nas empresas, a 
(re)inclusão da terceira idade no mercado de trabalho e os 
impactos do Projeto de Lei Complementar do Cadastro Positivo.

Boa leitura!

O mundo exponencial

“Este termo, inspirado 
na matemática, tem 
sido constantemente 
utilizado para defi nir 
o ritmo frenético 
das transformações, 
em progressão 
geométrica, que 
enfrentamos.”

Editorial
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Logística

Por Milena Brito 

No final do mês de maio, 
o país foi surpreendido 
por uma paralisação de 
caminhoneiros, incitada 

pelo descontentamento quanto à 
política de aumento de preços de 
combustíveis praticados pela Pe-
trobras, que atingiu diretamente o 
setor de transportes. Durante 11 
dias, estradas foram bloqueadas 
em quase todo o território na-
cional, afetando, praticamente, 
todos os setores da economia e 
expondo a fragilidade do sistema 
de distribuição e logística brasi-
leiro que, segundo especialistas, 
é extremamente dependente do 
modal rodoviário. 

De acordo com Jozionan Fran-
cisco da Silva, especialista em 
logística e professor da UniDrum-

A fragilidade logística do Brasil sobre rodas

mond, essa dependência advém 
do fato de o modal rodoviário ser 
o único, atualmente, em formato 
“door to door”, que retira o pro-
duto e leva-o até a porta do cliente 
ou do canal de distribuição mais 
próximo. “No caso dos combus-
tíveis, o transporte até poderia 
acontecer via modal ferroviário, 
como foi realizado durante o pe-
ríodo de greve – e ainda é – entre 
as cidades de Paulínia, base da Pe-
trobras, e a de Bauru. Porém, sem-
pre haverá a necessidade de fazer 
uso do modal rodoviário para que 
o cliente final, pessoa física, seja 
atendido em sua plenitude”, frisa. 

Para o coordenador do Grupo 
de Excelência em Relações Inter-
nacionais e Comércio Exterior do 
CRA-SP, Adm. Edmir Kuazaqui, a Jozionan Francisco da Silva

dependência da matriz de trans-
porte majoritariamente rodoviária 
é uma situação desastrosa para um 
país com dimensões continentais 
e enorme potencial de negócios 
como o Brasil, cuja vulnerabili-
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dade foi duramente confirmada 
em decorrência da greve. “Em ju-
lho, ainda tínhamos mercadorias 
não transportadas nos principais 
modais de entrada no país, o que 
levou algumas empresas, como 
as de máquinas e equipamentos, 
a paralisarem a produção ou a 
utilizarem substitutos mais caros. 
Vários contratos que são lastre-
ados internacionalmente pelos 
incoterms – Termos Internacio-
nais do Comércio, que definem 
os direitos e obrigações do expor-
tador e importador – não foram 
atendidos dentro do negociado, 
resultando em multas e até devolu-
ções. Houve, por parte do governo, 
uma métrica para dimensionar os 
prejuízos na economia interna, 
mas nem de longe existe uma 
métrica para indicar o quanto as 
empresas perderam no comércio 
exterior, bem como os danos na 
imagem institucional”, exalta. 

Reflexos na economia  
nacional

Segundo Aurélio Lembo, espe-
cialista em Logística Empresarial e 
Supply Chain, a paralisação provo-
cou estragos em toda a cadeia de 
abastecimento, cujos prejuízos e 
abalo financeiro devem repercutir 
no aumento de preços de forma 
geral. “Esse movimento gerou 

uma inevitável alta na inflação 
e fatalmente teremos uma redu-
ção no crescimento da economia 
e retomada mais lenta nos níveis 
de emprego. Situação que poderá 
se prolongar com a decisão equi-
vocada do governo em tabelar os 
preços dos fretes, em uma atitude 
desesperada e improvisada que 
gerou descontentamento em am-
bos os lados”, enfatiza.

Essa mesma percepção é com-
partilhada pelo coordenador do 
curso de Administração do Insti-
tuto Mauá de Tecnologia, Ricardo 
Balistiero. Para ele, a greve abalou 
as expectativas e a confiança dos 
empresários e consumidores, re-
sultando, em maio, no pior índice 
IBC-Br – prévia mensal do PIB cal-
culado pelo IBGE – dos últimos 
15 anos. “Os setores de transporte 
e armazenagem foram muito afe-
tados e, considerando que o seg-
mento de serviços representa 70% 
do PIB, esse desempenho atingiu 
as demais áreas da economia. Uma 
vez dissipados os efeitos desta pa-
ralisação, é possível que o segundo 
semestre inicie com alguma me-
lhora na economia, mas incapaz de 
recuperar as perdas acumuladas 
em função da greve. O ritmo de 
retomada do crescimento do PIB 
de 2018 está comprometido e as 
estimativas iniciais terão de ser 
revistas”, afirma.

Diversificação dos modais 
logísticos

Investir na diversificação dos 
modais logísticos mostra-se uma 
ação imperativa uma vez que, de 
acordo com Lembo, o país sofre, 
há anos, os efeitos das restrições 
apresentadas pelo setor, elevando 
os custos de transporte das pro-
duções aos nossos portos e aero-

Aurélio Lembo

Prof. Ricardo Balistiero

portos e afetando os valores dos 
produtos, que acabam perdendo 
competitividade. “Nos Estados 
Unidos, por exemplo, as hidrovias 
têm um papel muito importante 
como ramal eficiente que conecta 
rodovias, ferrovias e portos. O Bra-
sil tem uma condição geográfica 
com potencial muito grande para 
a utilização de hidrovias, porém, 
ainda faltam muitos recursos e 
investimentos para que se torne 
eficientemente utilizável”, cons-
tata Lembo, apontando, ainda, que 
a infraestrutura de transporte é 
um setor crucial, que precisa de 
atenção urgente para a diminui-
ção de custos e justa competição 
com outros países. “É lamentável 
a precariedade e o descaso com 
que os nossos governantes têm 
tratado o assunto ao longo dos 
anos, limitando nossa matriz a 
apenas uma modal de transpor-
tes que, por sua vez, também não 
recebeu o cuidado necessário. Se 
não houver investimentos imedia-
tos no setor, tanto na recuperação 
das rodovias, quanto na expansão 
de ferrovias e melhor aproveita-
mento das hidrovias, continuare-
mos expostos e perdendo cada vez 
mais competitividade”, prenuncia. 

E por falar em recuperação, Jo-
zionan acredita que são necessá-
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Inovação, tendências e transformação digital no setor de logística
No dia 6 de junho, data em que se celebra o Dia 

da Logística, o CRA-SP sediou o II Encontro de Ges-
tão da Cadeia de Suprimentos e Logística, para 
debater os temas Inovação, Novas Tendências e 
Transformação Digital.

O encontro, organizado pelo Grupo de Excelência em 
Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística – GELOG, 
recebeu Marilia Cardoso, diretora da InformaMidia Co-
municação; Josué Graton, gerente de Logística Reversa 
da Sinctronics Innovation; Bruno Bazzoli, consultor de 
negócios na indústria automotiva Sabó; e João Salles 
Netto, consultor empresarial e membro do GELOG, 
para integrarem dois painéis simultâneos. 

Durante as apresentações, alguns questionamen-
tos referentes ao meio ambiente, novas formas de 
deslocamento, otimização de processos, redução de 
custos, entre outros, foram levantados, revelando a 

importância do atual papel estratégico da Logística 
dentro das companhias.

No primeiro painel, Marilia resumiu o atual cená-
rio vivenciado pela área - que já lida com a chegada 
de tecnologias como o cloud computer, drones 
que realizam entregas, transporte em cápsulas e 
impressoras 3D e 4D - e indicou o caminho para 
acompanhar a inovação: “Estamos na era da indús-
tria 4.0, em que o raciocínio assume um formato 
não linear, conectado, multidisciplinar e totalmente 
imprevisível. Somos formados por um mundo que 
já não existe mais, então temos que nos libertar de 
algumas crenças, convicções e ensinamentos, para 
desaprender e, só assim, reaprender.”

De olho na questão ambiental, Graton apresentou 
o trabalho de Logística Reversa desenvolvido pela 
Sinctronic – parte do grupo Flextronics, uma das 

Distribuição logística ao redor do mundo

Fonte: Aurélio Lembo

A ilustração mostra a importância do modal fer-
roviário, em diversos países, para o escoamento da 
produção, em comparação à sua aplicação no Brasil. 

rios pesados recursos em duplicação, iluminação e 
sinalização das rodovias existentes, inclusive, nas 
estradas vicinais que, segundo ele, estão esqueci-
das. “Quando há investimentos, percebe-se que são 
realizados nas vias principais enquanto as vicinais, 
que são aquelas que ligam a rodovia até as cidades 
mais próximas, ficam esquecidas e normalmente 
em péssimas condições, gerando um maior custo 
de manutenção nos veículos. Esses investimentos 
certamente fariam com que as despesas com ma-
nutenção das frotas diminuíssem sensivelmente e, 
sem sombra de dúvidas, reduziriam, em determinado 
momento, o valor do frete”, diz.

Ainda segundo o especialista, para mudar esse qua-
dro de dependência do modal rodoviário, qualquer 
iniciativa, governamental ou privada é bem-vinda 
e de grande relevância. “Embora o país passe por 
momentos turbulentos, tanto na economia como na 
política, eu vejo com bons olhos ações como, por 
exemplo, o investimento dos chineses em portos – 
em Paranaguá e outro no estado do Maranhão – e 
em ferrovias – no trecho Norte-Sul – bem como a 
iniciativa do estado de São Paulo de autorizar os 
estudos para o início de um macroanel rodoviário 
interligando, duplicando ou criando novas rotas ro-
doviárias logísticas”, finaliza.
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Acompanhe a reportagem especial sobre o evento no canal 
A Serviço da Administração. Acesse https://goo.gl/MFzFHZ

Encontro promovido no Dia da Logística debateu importantes tendências da área

maiores empresas de manufatura do mundo – que 
tem como objetivo fomentar a economia circular 
no ambiente industrial. “A Sinctronics busca trans-
formar e garantir o desenvolvimento de tecnologias 
para transformar o lixo eletrônico, de forma a reduzir 
a extração de matéria-prima natural, realimentar a 
cadeia de produção de eletroeletrônicos e zerar a 
utilização de aterros. No Brasil, os fabricantes já são 
obrigados, pela política nacional de resíduos sólidos, 
a receberem os produtos de pós-consumo, então, 
como cidadãos, temos o direito de utilizar esse me-
canismo e cobrar isso das marcas que consumimos 
hoje em dia”, lembrou.

No segundo painel do evento, Bazolli apresentou 
o case de implementação de um sistema SAP em 
um warehouse nos Estados Unidos, apresentando 
aos participantes os pontos essenciais para o sucesso 
de projetos como esse, tais como atenção à cultura 
organizacional e às pessoas dentro das empresas, 
necessidade de planejamento, definição de papéis 
e responsabilidades, além da importância da docu-
mentação do projeto. Bazzoli reforçou que a “gestão 
da informação é praticamente impossível de ser feita 
apenas com planilhas Excel” e que, no processo de 
mudança para um modelo ERP, é necessário que as 

pessoas envolvidas participem diretamente e reco-
nheçam a importância dessas transformações.

Já Salles Neto apresentou as significativas mudan-
ças no varejo com a revolução do omnichannel e a 
inserção do consumidor no centro do processo de 
compra e entrega de produtos. Ele mostrou que, 
hoje em dia, o cliente tem a possibilidade de adqui-
rir e retirar suas mercadorias da maneira que preferir 
e que essa comodidade também diminui o número 
de entregas porta a porta ajudando, consequente-
mente, nos custos logísticos das empresas.  Porém, 
para que as organizações atuem de forma omni, 
no qual o cliente não vê diferença entre o mundo 
online o offline, alguns cuidados são necessários: o 
processo deve ser construído por etapa, é preciso 
entender cada estágio para passar adiante e, prin-
cipalmente, deve-se compreender que não é pos-
sível mudar da noite para o dia. Ele mostrou, ainda, 
que essas transformações criam um novo tipo de 
relação comercial. “Conhecer bem o consumidor é 
muito importante. Quando você abre possibilida-
des para o cliente comprar e receber como preferir, 
você também permite que ele devolva o produto 
quando quiser. Isso precisa ser pensado e planejado 
pelas empresas”, defendeu.
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Inclusão

Por Milena Brito

Há alguns anos, o tema 
d i v e r s i d a d e  v e m 
ganhando destaque 
na pauta das grandes 

corporações, não somente pela 
indiscutível relevância da ética 
e do respeito que a prática da 
inclusão traz na sua essência, 
mas, principalmente, porque 
não há mais como negar que 
a valorização de pessoas , 
independentemente de suas 
condições sociais, orientações 
sexuais, etnias, entre outras, 
reflete positivamente em inovação 
dentro das organizações. E nesse 
cenário favorável à diversidade, 
um novo grupo começa a entrar 
em evidência, para colocar à 
prova a capacidade de mudança 
de mentalidade corporativa: os 
profissionais acima dos 50 anos. 

De acordo com o Instituto 
Brasi le iro de Geograf ia  e 
Estatística (IBGE), a população 
brasileira ganhou 4,8 milhões de 
idosos desde 2012, passando de 
25,4 milhões, para 30,2 milhões 
em 2017, um acréscimo de 18%. 
Isso significa que, com o aumento 
da expectativa de vida e as 
frequentes quedas nos índices de 
natalidade, em breve haverá uma 
redução no número de pessoas 
em idade ativa, o que ampliará 
a pressão sobre o governo e 

Diversidade corporativa e a 
gestão de profissionais maduros

os sistemas previdenciários, 
proporcionando uma evolução 
no conceito de aposentadoria e 
maior movimentação por parte 
das organizações para superar 
o desafio de lidar com esse novo 
perfil demográfico.

Apesar da necessidade de 
incorporar profissionais acima 
dos 50 anos nas empresas ter se 
mostrado irreversível, a pesquisa 
Envelhecimento nas Organizações 
e a Gestão da Idade, realizada pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
apontou que as corporações 
ainda não estão preparadas 
para enfrentar um cenário de 
envelhecimento da força de 
trabalho, principalmente por 
conta do preconceito etário. 

Segundo Ricardo Sales, consultor 
de diversidade e pesquisador 
na ECA/USP, muitas empresas 
tendem a ressaltar a importância 
de competências associadas 
aos jovens, como, por exemplo, 
a fluência no mundo digital, 
ignorando a capacidade de 
adaptação dos mais velhos e as 
características positivas que eles 
trazem com suas experiências. “A 
geração que hoje está na casa dos 
50 e 60 anos se relaciona de forma 
diferente com o trabalho. Alguns 
podem ter resistência ao novo, mas 
são altamente comprometidos e 

responsáveis. Precisamos mudar o 
modo como enxergamos a velhice. 
As pessoas querem se manter 
ativas por questões econômicas, 
mas também porque o trabalho 
ajuda a dar sentido e propósito 
à vida. Poucas empresas têm se 
atentado a essas questões, mas será 
inevitável uma mudança de postura 
nos próximos anos”, enfatiza. 

Mercado maduro

De olho no cenário de rápido 
envelhecimento da população no 
Brasil e no mundo, o engenheiro 
de software Mórris Litvak criou, em 
2015, a startup MaturiJobs, com o 
objetivo de aproximar empresas de 
profissionais acima dos 50 anos em 
busca de recolocação. Sua inspira-
ção veio das histórias de idosos de 
uma casa de repouso onde realizava 
trabalho voluntário e, também, da 
trajetória de sua avó paterna que, 
aos 80 anos, mantinha-se ativa 
como secretária e tradutora, mas, 
após sofrer uma queda na volta 
do trabalho e ter que se adaptar a 
uma nova rotina, passando a maior 
parte do seu tempo em casa, co-
meçou a ficar com a saúde física e 
mental deteriorada. 

Com aproximadamente 700 em-
presas e mais de 75 mil profissio-
nais cadastrados - a maior parte, 
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segundo Litvak, desempregada 
– a MaturiJobs tem como princi-
pal desafio promover a mudança 
de pensamento das organizações 
para permitir que profissionais 
acima dos 50 anos continuem tra-
balhando. “Hoje, cidadãos na faixa 
dos 50, 60 anos ainda estão jovens, 
superativos e vão viver muito. O 
MaturiJobs tem o desafio de mos-
trar para as empresas como esses 
profissionais podem agregar ao 
negócio, assim como fazer com 
que as pessoas olhem para o tra-
balho além do emprego, buscando 
atualização e capacitação para con-
tinuarem ativas no mercado, por 
meio de cursos, eventos, palestras 
e conteúdos disponibilizados em 
vídeo e blog sobre novas formas 
de trabalho”, explica.

Em três anos de atuação, 
Litvak conta que o MaturiJobs já 
aproximou muitos trabalhadores 
maduros de empresas que 
busca va m exper i ênc i a  e 
comprometimento. O caso mais 
recente e que, segundo ele, 
merece destaque por demonstrar 
o valor que o trabalho tem para o 
profissional mais velho, aconteceu 
durante um recrutamento 
realizado pela empresa para a 
exposição “Diálogo com o tempo”, 
que estará em São Paulo até o dia 
13 de outubro. Para o processo 
seletivo, a exigência era de que os 
guias contratados tivessem idade 
acima de 70. “Apesar de nossa base 
ser composta por pessoas entre 50 

e 60 anos, abrimos a chamada e 
tivemos muitos inscritos, inclusive 
um senhor de 94 anos. Para ele, 
dinheiro era o de menos, ele 
queria trabalhar, sentir-se útil e 
produtivo”, destaca.

Benefícios para as  
organizações

Em concordância a essa necessi-
dade crescente de inclusão etária 
no mercado de trabalho, a pesquisa 
Aposentadoria Tranquila – Enve-
lhecimento Saudável e Segurança 
Financeira, realizada pela FGV e 
pelo Instituto de Longevidade Mon-
geral Aegon – organização sem fins 
lucrativos ligada ao Grupo Monge-
ral Aegon, especializado em segu-
ros e previdência –, mostrou que 
muitos profissionais planejam 
continuar trabalhando durante 
a aposentadoria, seja abrindo um 
novo negócio, mudando o ramo de 
atuação ou, até mesmo, permane-
cendo na mesma área.

Para colaborar com essa nova 
realidade, o próprio Instituto, em 
parceria com pesquisadores da 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), elaborou o 
Regime Especial para o Traba-
lhador Aposentado (RETA), já 
sob avaliação do governo, em que 
aposentados, com 60 anos de idade 
ou mais, poderão ser contratados 
por hora, sem vínculo empregatício 
e custos com Previdência Social, 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e 13º salário, 
gerando uma redução de cerca 
de 30% nos custos de contratação 
para as organizações. 

De acordo com o Projeto de Lei, as 
empresas poderão preencher 5% 
das vagas pelo RETA, oferecendo 
o salário mínimo nacional, com 
direito a férias e carga horária 
semanal de até 25 horas, sem 

necessidade de uma escala fixa 
e não ultrapassando o limite de 
8 horas diárias trabalhadas. A 
iniciativa tem como objetivo, 
segundo o Instituto, incentivar 
os empregadores a aproveitarem 
a experiência dos aposentados, 
reduzir custos com o tratamento 
de doenças psíquicas provocadas 
pelo estresse e colocar em 
prática aspectos importantes do 
Estatuto do Idoso que diz, por 
exemplo, que o “Poder Público 
criará programas de estímulo às 
empresas privadas para admissão 
de idosos ao trabalho”.

Outro Projeto de Lei (PLS 
154/2017) apresentado pelo 
senador Pedro Chaves no ano 
passado e em tramitação no 
Senado, sob a relatoria do 
senador Otto Alencar, prevê que 
o empregador poderá deduzir o 
valor de um salário mínimo por 
semestre trabalhado e, também, 
o total da remuneração paga 
ao idoso, da base de cálculo da 
contribuição social. 

Para Sales, não será possível 
ignorar o assunto por muito 
mais tempo. “Com o aumento 
da expectat iva de vida,  os 
gastos que isso representa e 
a possibilidade de aprovação 
da Reforma da Previdência 
nos próximos anos ,  todos 
t r a b a l h a r e m o s  p o r  m a i s 
tempo, mas onde? As empresas 
p rec i sam endereçar  e s se 
debate”, finaliza. Mórris Litvak

Ricardo Sales
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Cadastro Positivo: riscos ou 
oportunidades?

forma igualitária com os grandes 
bancos; os órgãos de defesa 
do consumidor, preocupados 
com a exposição de dados dos 
cidadãos e a falta de informações 
suficientes para que a população 
possa optar sobre fazer parte ou 
não do Cadastro; órgãos como 
o Banco Central do Brasil – 
Bacen e a Federação Brasileira 
de Bancos - Febraban, que 
também defendem as mudanças 
acreditando na melhora da 
economia; além de, claro, os 

Por Katia Carmo

De um lado, a possibi-
lidade de melhorar o 
acesso a financiamen-
tos e conseguir melho-

res taxas de crédito. De outro, 
o medo da superexposição de 
dados, principalmente aqueles 
considerados sensíveis. O Ca-
dastro Positivo, projeto que já 
existe de forma optativa para 
todos aqueles que desejam fa-
zer parte da base de dados dos 
“bons pagadores”, ganhou desta-
que nos últimos meses por conta 

do Projeto de Lei Complementar 
(PLC 441/2017) que pretende 
incluir, de forma automática, 
o histórico de pagamentos de 
todos os cidadãos economica-
mente ativos do país.   

Envolvidos nesse debate 
estão os birôs de crédito, que 
acreditam no projeto e entendem 
que a inserção automática dos 
consumidores é uma tendência 
mundial a ser seguida pelo 
Brasil; as fintechs, que veem a 
oportunidade de concorrer de 
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"Essa é uma medida 
que vai impactar a 
vida de milhões de 

brasileiros e que não 
teve a oportunidade 

de ser previamente 
discutida", alerta 

Rafael Zanatta

Nival Martins

consumidores, que precisam 
estar cientes sobre todas essas 
movimentações.

O PLC, que até o fechamento 
dessa edição da RAP seguia 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados, tem poucas chances de 
ser votado antes das Eleições deste 
ano, mas continua promovendo 
ações de várias entidades, 
deixando as pessoas confusas. 

Principais mudanças

Da forma como existe hoje, os 
Cadastros Positivos dos princi-
pais birôs de crédito do mercado 
já concentram alguns milhares de 
consumidores. Na Serasa Expe-
rian são 8,5 milhões de pessoas 
inscritas de forma voluntária e, 
no SPC Brasil, cerca de 7 milhões, 
segundo números repassados 
pelas próprias entidades. Nesse 
modelo, o cidadão precisa entrar 
em contato com as instituições e 
confirmar o interesse em partici-
par do Cadastro, que reúne o his-
tórico financeiro e de pagamentos 
e gera um score (pontuação) de 0 
a 1000 para cada indivíduo. 

Pelo Projeto de Lei Complemen-
tar original, as principais mudan-

ças trariam, além da inclusão 
automática das pessoas, o can-
celamento da responsabilidade 
solidária entre as instituições 
(quando é possível acionar qual-
quer uma das partes envolvidas), 
caso esses dados resultem em al-
gum tipo de dano ao consumidor. 

Esse último item, no entanto, 
sofreu alterações quando o 
Projeto chegou à Câmara dos 
Deputados, conforme explica 
o advogado do Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor 
- IDEC, Rafael Zanatta. “No texto 
final da Câmara produzido pelo 
conselheiro relator, exclui-se a 
cláusula que não mais prevê a 
responsabilidade solidária. O 
debate na Câmara ficou mais ra-
zoável pois as críticas foram ou-
vidas, mesmo que isso não tenha 
sido feito da forma correta, uma 
vez que o projeto não tramitou 
por nenhuma comissão de defesa 
do consumidor, indo direto para 
uma comissão especial e sendo 
aprovada sem nenhuma audiên-
cia pública ou discussão com as 
entidades civis. Isso foi uma coisa 
que criticamos desde o começo, 
pois essa é uma medida que vai 
impactar a vida de milhões de 
brasileiros e que não teve a opor-
tunidade de discussão”, defende 
o advogado, lembrando que em-

bora isso tenha sido excluído do 
texto, essa não é uma questão fi-
nalizada, uma vez que o projeto 
ainda não foi votado. 

Benefícios 

A falta de diálogo entre as ins-
tituições, no entanto, não abalou 
a esperança de outros órgãos que 
acreditam no aspecto positivo da 
proposta, inclusive no que se 
refere a melhora da economia 
no país. “O crediário e o crédito 
são muito importantes para o 
desenvolvimento econômico. Na 
verdade, eles são os pilares. Nos 
países onde o sistema de crédito 
é mais robusto, amadurecido, com 
ferramentas avançadas como o 
Cadastro Positivo, o desenvol-
vimento da economia é muito 
melhor. Isso influencia no aque-
cimento do mercado e na geração 
de empregos, trazendo inúmeros 
benefícios”, acredita Nival Mar-
tins, superintendente de bureau 
de crédito do SPC Brasil.  

Na Serasa Experian, o clima 
também é de otimismo. Para o 
vice-presidente de informações 
sobre os consumidores da enti-
dade, Vander Nagata, os cidadãos 
só têm a lucrar com as mudanças. 
“O Cadastro Positivo pode ace-
lerar a inclusão financeira das 
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pessoas porque, com um histó-
rico mais completo do compor-
tamento de crédito, os credores 
conseguem oferecer melhores 
condições mesmo aos consumi-
dores que não possuem um em-
prego formal ou comprovação 
de renda, por exemplo, mas que, 
ainda assim, pagam as suas con-
tas em dia. O cidadão poderá ser 
avaliado de maneira mais indivi-
dualizada e completa. Isso pode 
tonar mais fácil a aquisição de 
crédito por quem tem um bom 
comportamento financeiro e 
capacidade para assumir mais 
compromissos, além de possibi-
litar a negociação de melhores 
condições e taxas para as suas 
compras a prazo”, esclarece. 

Para Martins, mais do que um 
benefício, esse é um direito do 
consumidor. “Hoje as informações 
de pagamento são ignoradas e es-
quecidas pelo mercado. Ou seja, 
por mais que você se esforce para 
cumprir as suas obrigações em 
dia, quando vai buscar crédito 
no mercado a informação que 
tem sobre você é “nada consta” 
ou se tem alguma dívida, o valor 
e quanto tempo ela está atrasada. 
O Cadastro Negativo mostra um 

retrato, aquele momento em que 
você está devendo, já o Positivo 
apresenta um histórico da sua 
vida. Por isso, é possível saber 
se aquela condição pela qual o 
consumidor está passando é si-
tuacional ou se é um comporta-
mento corriqueiro. Além do mais, 
você pode escolher se quer conti-
nuar participando ou se quer sair, 
por isso é um direito”, explica. 

Novas oportunidades

Quem também está ansioso pe-
las mudanças são as fintechs. A 
possibilidade de ter mais conhe-
cimento sobre os futuros clientes 
e, assim, poder oferecer melhores 
condições com menos riscos, têm 
gerado muito expectativa. Em re-
cente nota divulgada, a Associa-
ção Brasileira de Crédito Digital, 
que reúne as principais fintechs 
de crédito no Brasil, defendeu 
que o histórico de bom pagador 
vira um ativo individual com o 
Cadastro Positivo.  Eles ainda 
mencionaram que “esse é um 
bem que cada pessoa pode criar 
trabalhando duro e honrando 
seus compromissos e poderá ser 
utilizado em um momento de ne-

cessidade, seja para comprar um 
imóvel, um carro, viajar com a fa-
mília ou em casos de emergências 
inesperadas”. Para a Associação, a 
implantação do Cadastro traz uma 
consequência direta: a redução do 
spread bancário (diferença entre 
os juros que o banco cobra ao em-
prestar e a taxa que ele mesmo 
paga ao captar), uma vez que o 
risco será menor. 

Mas será que os consumidores 
que já aderiram voluntariamente 
ao Cadastro Positivo reconhe-
cem essa melhoria no acesso 
ao crédito? “Não podemos falar 
pelo todo, mas o IDEC fez uma 
pesquisa com alguns associados 
que já fazem parte do Cadastro 
Positivo nos moldes atuais, veri-
ficando se, depois de um ano da 
adesão, as condições de crédito 
para esses associados melhora-
ram de alguma forma.  Para esse 
grupo, na nossa avaliação, não 
mudou nada”, alerta Zanatta. 

Para o superintendente do SPC 
Brasil, isso tem uma explicação. 
“Embora no Brasil tenhamos o 
Cadastro Positivo desde 2011, 
a lei trouxe uma burocracia tão 
grande que, no final, acabamos 
não tendo esse modelo efetiva-
mente e por isso não é possível 
perceber nenhum benefício. A 
amostra de consumidores, por 
enquanto, é muito pequena e 
hoje ninguém usa as informa-
ções do Cadastro Positivo para 
atividades financeiras”, explica. 

Riscos e desconfiança

Se por um lado o crescimento 
do número de pessoas participan-
tes do Cadastro pode impulsionar 
o mecanismo de concorrência 
entre as empresas de crédito, de 
outro, o aumento na quantidade 

“O Cadastro Positivo 
pode acelerar a inclusão 
financeira das pessoas 
porque, com um 
histórico mais completo 
do comportamento 
de crédito, os credores 
conseguem oferecer 
melhores condições", 
esclarece Vander Nagata
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de dados disponibilizada assusta 
quem assiste aos frequentes va-
zamentos de informações no 
mundo. A questão do sigilo dessas 
informações é, realmente, o prin-
cipal ponto sensível da proposta. 
“Os riscos dizem respeito, princi-
palmente, à qualidade dos dados 
pessoais coletados e à responsa-
bilização dos agentes no trata-
mento dessas informações. Com 
relação à qualidade, é bastante 
nebuloso o que está autorizado 
a ser apurado e o quão confiável 
será o algoritmo utilizado para de-
terminar o score dos indivíduos. 
Assim sendo, informações levan-
tadas agora automaticamente e 
sem a necessidade de prévio con-
sentimento, como o histórico de 
crédito de familiares, podem in-
fluenciar na nota do cadastrado”, 
alerta Luiza Sato, advogada de 
Propriedade Intelectual do Lobo 
de Rizzo Advogados. 

Para o IDEC, é importante que 
os cidadãos saibam de forma 
clara o que será disponibilizado. 
“Nós entendemos que a maior 
competitividade entre bancos e 
instituições financeiras é essen-
cial para o consumidor, mas isso 
também não derruba a importân-
cia do consentimento das pessoas, 
daquele direito básico delas sabe-
rem para quê os seus dados estão 
sendo usados, as razões econô-
micas para isso e as técnicas de 
prevenção de vazamento”, ana-
lisa Zanatta. O advogado reforça, 
ainda, outro ponto sensível. “Nossa 
maior preocupação hoje é com o 
que pode acontecer após a apro-
vação. O prazo que eles colocaram 
para a saída preventiva (30 dias) é 
muito pouco e estamos estudando 
medidas judiciais para tentar ex-
pandir esse tempo”, adianta.  

Os birôs de crédito, no entanto, 

defendem que não há perigo no 
vazamento das informações e 
que a saída do consumidor será 
feita de forma rápida e sem bu-
rocracia. “Não serão fornecidos 
pelas operadoras de cartão os da-
dos de compra, ou seja, se aquele 
valor se refere a um sapato ou 
geladeira, apenas as informações 
que se refiram ao crédito. É im-
portante dizer também que, para 
que relatórios contendo as infor-
mações positivas sejam consulta-
dos pelos credores, o consumidor 
deverá autorizar a consulta. Os 
dados do Cadastro Positivo serão 
destinados exclusivamente para 
análise de crédito e de negócios. 
Não é permitido o seu uso para 
envio de mala direta ou qualquer 
atividade que não represente 
um risco financeiro para quem 
consulta o CP”, defende o vice-
-presidente da Serasa. Já o supe-
rintendente do SPC Brasil explica 
que “os birôs de crédito deverão 
conversar entre si para que o 
consumidor não tenha que en-
trar em contato com todos para 
pedir sua saída. Da mesma forma, 
se ele quiser voltar futuramente, 
isso poderá ser feito de forma 
gratuita e facilitada”. 

Proteção 

Nesse embate sobre o sigilo de 
informações, vale lembrar que no 
último dia 10 de julho o Senado 
aprovou a Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD) que deve 
influenciar diretamente essa dis-
cussão. “Com a sanção da LGPD, 
o Cadastro Positivo poderá ser 
implantado de forma mais segura 
aos consumidores por haver uma 
base sólida para a proteção de 
dados pessoais. A expectativa é a 
de que a LGPD e o Cadastro con-

vivam em harmonia, mas deve 
ser lembrado, de qualquer forma, 
que a Lei Geral de Dados entrará 
em vigor apenas 18 meses após 
a sua publicação”, explica Luiza. 

Para Zanatta, facilitar a saída 
depois da inclusão automática 
não resolve o problema, uma 
vez que as informações já te-
riam sido coletadas. Além disso, 
ele questiona. “Qual é o signifi-
cado de o governo, por mais de 
10 anos, estimular o consumo 
quase de forma desenfreada 
pelas famílias, gerando um cir-
cuito de superendividamento e, 
depois, criar uma nota de 0 a 
1000 para cada pessoa no Bra-
sil, quase de forma punitiva?”. 

Entre críticas e elogios, o certo 
é que os consumidores devem 
avaliar atentamente as mudanças 
para poderem, de acordo com as 
suas necessidades financeiras, op-
tar ou não pela permanência no 
Cadastro Positivo. Um debate que, 
provavelmente, ainda renderá 
muitas interpretações. 

Luiza Sato
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Sem que você perceba, 
o mundo corporativo, 
a vida em sociedade, a 
educação e até mesmo 

os relacionamentos têm se 
alterado significativamente a 
cada segundo, forçando-nos a 
tomar decisões mais velozes 
e  inovadoras .  O medo de 
não acompanhar todas essas 
transformações, por sua vez, gera 
muitas dúvidas e incertezas nos 
profissionais e empresas. Essa 
preocupação, no entanto, precisa 
dar lugar ao entendimento 
necessário sobre esse mundo 
exponencial, pois é por meio 
disso que conseguiremos lidar 
com as inúmeras mudanças e, 
sobretudo, tecnologias que se 
apresentam. 

Em recente entrevista para o 
CRA-SP, o Adm. Ricardo Pelegrini, 
CEO e Co-Founder da Quantum4 
Innovation Solutions, explicou 
que nunca antes houve tantas 
tecnologias juntas, trabalhando 
para promover  a l terações 
nos mais diversos campos da 
sociedade. Essa constatação 
também é um alerta dado por 
Yuri van Geest, fundador da 
Singular i ty  Universi ty  the 

Netherlands e coautor do livro 
Organizações Exponenciais, 
obra que nos últimos três anos 
esteve no top five dos livros 
mais lidos no mundo. 

Essa percepção, vinda de 
espec ia l i s t as  nac iona i s  e 
internacionais, é mais uma 
certeza de que o tema precisa 
estar em discussão nos mais 
diferentes setores, servindo de 
base para a tomada de decisões 
que possam melhorar, não só a 
compreensão do atual cenário, 
mas também a formação e o 
desenvolvimento de empresas, 
líderes e profissionais de todo 
o país.

Para a Administração, área de 
caráter plural e multidisciplinar, 
esse é um desafio ainda maior. 
Como estar atento a tudo de novo 
que acontece em setores diversos 
como a logística, o marketing, o 
RH, o empreendedorismo, entre 
outros, é uma das questões 
que devem ser pensadas desde 

já por alunos, professores, 
administradores, tecnólogos, 
empresários e sociedade civil. 

O mundo exponencial 

Van Geest, que esteve recente-
mente no Brasil, em evento pro-
movido pela Câmara Americana 
de Comércio – AMCHAM, expli-
cou que o mundo e as organi-
zações exponenciais são cada 
vez mais dinâmicas e efetivas e 
não seguem o modelo linear de 
crescimento. A tecnologia está 
intrinsicamente ligada a essas 
transformações e é ela, inclu-
sive, que vai possibilitar tantas 
mudanças em cada vez menos 
tempo. Para o especialista, o 
blockchain, o machine learning, 
a inteligência artificial, a compu-
tação quântica e outras inúmeras 
atividades digitais estão afetando 
diversos setores como marketing, 
vendas, serviços, recrutamento 
e seleção, supply chain, entre 

Capa

Por Katia Carmo
Colaborou Milena Brito

Você está preparado 
para as mudanças 
do novo mundo?
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“A nova mentalidade exponen-
cial atinge implacavelmente a 
forma de gestão das empresas 
familiares que, em sua maio-
ria, ainda é acostumada aos 
padrões tradicionais, trazendo 
para essa gestão a descentra-
lização, a gestão horizontal, a 
inovação, a não-linearidade e 
a transparência, aumentando 
as suas chances de crescimen-
to, mesmo em um contexto so-
cioeconômico não-favorável. 
As empresas familiares preci-
sam se conscientizar que, com 
a evolução da tecnologia, o seu 
produto/solução/serviço pode 
ser colocado no ar sem precisar 
de servidores físicos, tornando 
o processo mais simples e atin-
gindo diretamente seu cliente 
com um custo inferior. A no-
va tecnologia cria uma imensa 
vantagem competitiva em rela-
ção aos concorrentes, mercado 
e clientes, pois a gestão familiar 
ainda costuma fazer projeções 
que nem sempre condizem 
com a realidade. A maioria dos 
líderes está acostumada a to-
mar decisões em vez de capaci-
tar decisões e o desafio atual é 
abraçar o desconhecido e “de-
saprender” as formas familiares 
de pensar”, Adm. Sandra Regi-
na da Luz Inácio, coordenadora 
do Grupo de Empresa Familiar. 

“Ao contrário da administra-
ção das empresas, a gestão do 
terceiro setor ainda está mui-
to defasada no que diz respei-
to ao seu desenvolvimento. E 
isso mesmo considerando que 
o país conta com 800 mil or-
ganizações da sociedade civil 
(também chamadas de ONGs 
ou entidades), que movimen-
tam quase 2% do PIB brasilei-
ro e empregam mais de 3 mi-
lhões de profissionais. Por isso 
mesmo, o mundo exponencial 
nesse setor tem um impacto 
transformador. Essa nova reali-
dade da administração permite 
às organizações avançar mais 
rapidamente na sua gestão. O 
processo de aprendizagem é 
facilitado e, do ponto de vista 
da sua relação com a socieda-
de, o mundo exponencial traz 
diferenciais. As organizações 
deixam de ver os seus doadores 
como apenas “potes de dinhei-
ro”, trazendo-os para dentro do 
dia a dia da instituição, empo-
derando-os. O mundo expo-
nencial aproxima organizações 
das comunidades, instituições 
dos financiadores, todos bus-
cando um mesmo objetivo: o 
desenvolvimento da socieda-
de”, Adm. João Paulo Verguei-
ro, coordenador do Grupo de 
Terceiro Setor. D
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outros, servindo de base para a 
inovação contínua. 

Em entrevista exclusiva para 
o CRA-SP, que em breve estará 
disponível no canal A Serviço da 
Administração, Van Geest também 
explicou e deu dicas sobre como 
as empresas e os profissionais 
brasileiros devem se preparar 
para o mundo exponencial. Não 
por acaso, esse também será o tema 
do 9º Encontro do Conhecimento 
em Administração – ENCOAD, 
evento que será realizado pelo 
CRA-SP em setembro (ver quadro 
na página 25). 

Para explicar como esse novo 
mundo já está alterando as 
relações dentro das áreas da 
Administração, a RAP convidou 
os coordenadores dos Grupos 
de Excelência do Conselho para 
falarem sobre os desafios que as 
transformações têm imposto para 
profissionais e organizações e o 
que deverá mudar em um futuro 
bem próximo. Confira a seguir. 
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“O mundo exponencial vem capa-
citar a humanidade a realizar seus 
maiores anseios. Dentre eles as ex-
periências de consumo no varejo, 
que é o ambiente das franquias. Já 
é possível usar carros, aviões, casas 
de luxo, viajar e viver experiências 
memoráveis sem ter que investir 
milhões de dólares. Produtos an-

tes caríssimos, agora são persona-
lizados e vendidos a preços aces-
síveis pela diminuição do risco de 
estocagem. Há realmente a possi-
bilidade de provar roupas em uma 
loja, adquiri-la pelo smartphone e 
recebê-la em casa. Está cada vez 
mais possível comprar sapatos 
iguais aos usados pelo protagonis-
ta de um filme enquanto se assis-
te ao longa. Administrar neste de-
safiador cenário exige habilidade 
estratégica, muita pesquisa e in-
vestimento, que são requisitos co-
muns das boas práticas nas redes 
de franquias experientes. A exem-
plo do conceito ominichannel já 
utilizado por avançadas redes de 
franquias brasileiras, surgirão no-
vas formas de interação e atua-
ção, com diversas oportunidades 
de aprendizado e as mais encanta-
doras experiências de consumo”, 
Adm. Sidney Lincoln Vitorino, co-
ordenador do Grupo de Franquias

“O mundo exponencial não só in-
fluencia, como tem na administra-
ção estratégica e planejamento o 
seu mais capacitado desdobra-
mento científico decodificador. 
Veja que a expansão do universo 
segue seu trajeto em voluptuo-
sa aceleração, enquanto percep-
ções vinculadas aos objetivos e 
métricas presentes, ainda que le-
gítimas, não permitem entender 
muitas variantes que se incluíram 
na condução das corporações. 
Por isso, é imperativo suprir o ad-
ministrador profissional com um 
conjunto de conceitos e reflexões 
que o capacite a gerir e atender as 
muitas expectativas que estão en-
volvidas, certo de que o amanhã 
será diferente. Organizar as infor-
mações com propósito de trans-
formação massiva não significa 
desconsiderar ou abordar o indi-
víduo e é necessário desenvolver 
soluções sociais, empresariais e 

de carreira que contemplem tais 
desafios e perspectivas; algo que 
transcenda a visão dos planos es-
tratégicos convencionais e que 
exige flexibilidade, espectro e di-
mensão estratégica exponencial”, 
Adm. Eduardo Piedade, coorde-
nador do Grupo de Administra-
ção Estratégica e Planejamento.  
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“Em um mundo exponen-
cial, as transformações que 
estamos vivenciando trazem 
oportunidades para as empre-
sas transformarem os seus ne-
gócios e, até mesmo, a manei-
ra como se relacionam com 
seus consumidores. O acesso 
à informação e a utilização de 
novas tecnologias apoiam o 
executivo a rapidamente redi-
recionar suas estratégias, bus-
cando, assim, formas de rein-
ventar seus modelos de negó-
cio, diversificar seus portfólios 
de mercadorias e serviços e 
introduzir produtos disrupti-
vos em um mercado em cons-
tante mudança. A dificuldade 
dos executivos em absorver e 
reagir às rápidas transforma-
ções é uma das principais ra-
zões que levam as empresas, 
em muitos casos, à situação 
de crise. A rápida compreen-
são e absorção dessas mudan-
ças, porém, permite identifi-
car formas para a recuperação 
ou, até mesmo, meios de se 
proteger da crise”, Adm. Mar-
celo Andrade Costa, coorde-
nador do Grupo de Adminis-
tração em Recuperação de 
Empresas.
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“O administrador hoteleiro, como 
em qualquer segmento, deve se 
adaptar às inovações por ques-
tões de crescimento ou sobrevi-
vência. Segundo Senge, “a van-
tagem competitiva não está mais 
só no “saber” e, sim, na capaci-
dade de aprendizagem da orga-
nização...”. Alguns exemplos: as 
OTAs (online travel agency) já re-

presentam grande parte das re-
servas da hotelaria no país. Além 
disso, fornecem informações e 
opiniões de conteúdos relacio-
nados à experiência dos clien-
tes e reputação. Cabe ao gestor 
e seu revenue manager definir 
quais diárias serão disponibiliza-
das desta forma (quanto e quan-
do?) e precificar adequadamente 
para agregar valor ao seu negó-
cio. Já o Airbnb permite, por meio 
de uma plataforma, que pessoas 
comuns possam oferecer e reser-
var acomodações. Concorrência 
desleal? Otimizam visitantes pa-
ra determinados destinos? Deve 
ser combatido ou agregado? Em 
qualquer situação, poderão ser 
consideradas oportunidades ou 
ameaças, a depender do posicio-
namento do gestor frente a essas 
novas condições de mercado”, 
Adm. Marcelo Boeger, coorde-
nador do Grupo de Administra-
ção Hoteleira.

“O mundo que nós conhecía-
mos e conhecemos jamais será 
o mesmo para a administração e 
os administradores. O futuro exi-
ge grande mudança imediata de 
compreensão e performance das 
pessoas do mundo dos negócios, 
pois todos terão que adquirir e 
praticar, sempre, conhecimentos 
atualizados sobre os seres huma-
nos e a tecnologia, buscando dis-
ruptivamente resultados contínu-
os. Por conta da multiplicidade 
de desafios funcionais e ecléticos, 
as novas competências devem 
ser flexíveis, fundamentadas em 
princípios e valores exponencial-
mente importantes para sobrevi-
verem dignamente nos novos ce-
nários de mercado. Será preciso 
muito talento, liderança, motiva-
ção e propósitos objetivos, habi-
lidades cruciais para pensar e agir 
com excelência competitiva. Os 

administradores criativos, empo-
derados pela inovação, irão atrair 
clientes e gerar demandas alta-
mente lucrativas por meio da in-
teligência diferenciada e da agi-
lidade”, Adm. Walter Lerner, co-
ordenador do Grupo de Adminis-
tração de Pessoas.
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“O universo das finanças vem 
sendo um dos principais pal-
cos da transformação que es-
tamos vendo no mundo dos 
negócios. O mercado finan-
ceiro, em particular, apresenta 
inúmeras oportunidades (uma 
parte significativa da popu-
lação mundial simplesmente 
ainda “não participa” do mer-
cado financeiro) e vem sendo 
impactado por inovações tec-
nológicas como o blockchain 
e a inteligência artificial. Em-
presas de base tecnológica (as 
chamadas fintechs) estão se 
posicionando como opções vi-
áveis aos grandes conglome-
rados financeiros, com estru-
turas enxutas, leves e focadas 
em soluções específicas. Cada 
vez mais vemos análises de in-
vestimentos, de crédito e de 
risco feitas de forma automati-
zada, com pouca ou nenhuma 
intervenção humana – e isso 
deverá se intensificar na medi-
da em que a inteligência arti-
ficial for se tornando uma tec-
nologia mais viável e robusta. 
Da mesma forma, muitas des-
sas novas instituições operam 
com canais de distribuição to-
talmente digitais, tendo um al-
cance virtualmente ilimitado 
ao público”, Adm. André Mas-
saro, coordenador do Grupo 
de Administração Financeira.
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“Em 2015, quando os ODS - Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável foram estabeleci-
dos pela ONU, a abordagem foi 
holística visando a alcançar si-
multaneamente a inclusão so-
cial, o desenvolvimento econô-
mico e a sustentabilidade am-
biental, sem deixar ninguém 
para trás. Para enfrentar as 
transformações rápidas, simul-
tâneas e disruptivas, caracte-
rísticas do mundo exponencial, 
as empresas, dada sua dinâmi-
ca e integração com os vários 
atores do mercado, têm papel 
de maior relevância no atingi-
mento dos ODS e da agenda 
2030. Seu engajamento, conec-
tando as estratégias empresa-
riais com os objetivos e metas 
da agenda, será a chave do su-
cesso! Nosso grupo de excelên-
cia, por meio de parcerias com 
a comunidade de administra-
dores, empresas e instituições 
acadêmicas, promove esse en-
gajamento de diversos atores 
para incentivar a gestão res-
ponsável na sociedade em per-
manente mudança, agora de 
forma exponencial. Como disse 
Mahatma Gandhi: 'O futuro de-
pende daquilo que fazemos no 
presente'”, Adm. Armando Dal 
Colletto, coordenador do Gru-
po de Pacto Global.
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“As novas gerações exigem lingua-
gens avançadas para atingir o co-
nhecimento, representadas pela 
realidade virtual, inteligência artifi-
cial e agilidade nas informações. É 
importante lembrar que o mundo 
físico é necessário, uma vez que te-
mos vínculos sociais e culturais im-
portantes ao desenvolvimento de 
cada país. A comunicação está nas 
redes sociais, nos smartphones e é 
caracterizada por uma interação rá-
pida e eficaz, por um diálogo aber-
to e confiável. Nas salas de aula de-
vemos, como docentes, interagir 
com esse novo momento, pois sen-
timos que as organizações expo-
nenciais estão vinculadas à inova-
ção, audácia, ambição e propósito 
de mudanças rápidas. O alunado, 
por sua vez, quer conhecer um uni-
verso ágil, hábil e inovador. Porém, 
é importante que as IES mudem, 
também, seus princípios organiza-
cionais, no sentido de acompanhar 
esse momento de transformação. 

O uso de ferramentas digitais veio 
para ficar e todos têm que se adap-
tar ao novo modelo. As metodolo-
gias utilizadas em sala de aula de-
vem gerar a criatividade e a inova-
ção. Os líderes que formamos pre-
cisam estar focados na diversidade, 
serem visionários e transformado-
res”, Adm. Teresinha Covas Lisboa, 
coordenadora do Grupo de Gestão 
de Instituições de Ensino Superior. 
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“Ver o mundo exponencial é ver a 
sociedade se adaptar ao jovem ad-
ministrador, pois ele, por natureza, 
tem o idealismo de alterar o pla-
neta com alguma ideia fantástica, 
de mudar os padrões para deixar 
as coisas ágeis. Além disso, muitos 
nasceram no meio da tecnologia 
e sabem usar os dados a seu favor, 
conectando pessoas e alinhando-

-se com aquilo que o mundo está 
valorizando cada vez mais: a ideia 
em vez da coisa. Isso faz com que 
grandes iniciativas tenham mais 
fidelizações que empresas, o que 
gera uma impulsão do marketing 
orgânico, que pode se tornar viral. 
Empreender torna-se mais fácil para 
quem tem uma ideia, mas não tem 
recursos. Saber trabalhar de forma 
mais enxuta, com pouco ou sem 
maquinário, sem sede própria (dei-
xando livre a escolha do local de tra-
balho) e terceirizar o que puder, tor-
nando a organização mais ágil pa-
ra possíveis mudanças, são princí-
pios lógicos para esta geração. Há 
outros fatores que agregam ao Jo-
vem Administrador: ter um espaço 
maior neste mundo onde qualquer 
um pode ser grande ou pequeno 
do dia para noite”, Adm. Newton 
Pantozzi, coordenador do Comitê 
Jovens Administradores. 

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO



21

“Hoje, a administração de con-
domínios assemelha-se à ges-
tão de uma empresa, em função 
da complexidade e da diversi-
dade de áreas do conhecimen-
to envolvidas, sendo fundamen-
tal o cuidado com a segurança 
e a valorização do patrimônio. 
Essa diversidade exige do ges-
tor maior capacitação, além de 
tempo para dedicar-se à ges-
tão. Torna-se indispensável que 
o síndico, orgânico ou externo, 
contrate uma empresa adminis-
tradora habilitada (com registro 
no CRA-SP) e comprometida em 
apoiar e garantir o atendimento 
a todas as exigências legais, que 
esteja interessada em fazer uso 
dos recursos tecnológicos para 
propiciar maior transparência à 
gestão. Em paralelo, a evolução 
tecnológica permite à adminis-
tração condominial maior ga-
nho de produtividade, clareza às 
ações realizadas e, consequen-
temente, maior tranquilidade 
aos moradores. Traz ainda vários 
desafios que os gestores (síndi-
cos e administradoras) terão que 
compreender e incorporar à vi-
da condominial, como a expan-
são do Airbnb, mídias sociais, 
aplicativos de gestão, assem-
bleias virtuais e inteligência ar-
tificial”, Adm. Rosely Schwartz, 
coordenadora do Grupo de Ad-
ministração de Condomínios. 
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“Empresas devem atender demandas 
internas, exportar o excedente e 
importar o que necessitar. A visão 
econômica clássica não mais se aplica 
ao mundo exponencial, no qual as 
organizações procuram por resultados 
mais sustentáveis dentro da oferta 
de soluções criativas e inovadoras 
para os problemas de consumidores. 
As empresas estão inseridas em 

ambientes globais, competitivos 
e disruptivos, necessitando de 
soluções diferenciadas para cada 
região e situação. Em agribusiness, o 
Big Data possibilita o monitoramento 
de mercado e drones acompanham o 
comportamento das lavouras. Terras 
abrigam conjuntos de culturas e 
gado, onde obtêm-se bens agrícolas, 
proteína e até madeira, reduzindo 
o efeito estufa, potencializando 
recursos produtivos, aumentando o 
lucro e a percepção do consumidor. 
O que antes era escasso agora é mais 
produtivo. As tecnologias agrícolas 
contribuem para as tecnologias 
sociais, pois resultam em benefício 
econômico e social. Pensar no 
consumidor global, agir fora da 
caixinha de forma resiliente e com o 
engajamento de talentos humanos: 
essa é a solução, o propósito de tudo”, 
Adm. Edmir Kuazaqui, coordenador 
do Grupo de Relações Internacionais 
e Comércio Exterior.  

“O setor energético brasileiro 
experimenta uma profunda e 
exponencial transformação com a 
introdução acelerada de tecnologias 
disruptivas e novos modelos de 
negócios, gerando impactos na geração 
e consumo de energia. Vivencia-se 
a incorporação da robotização, das 
redes inteligentes (smart grids), dos 
medidores inteligentes, dos sistemas 
de armazenamento de energia, da 
microgeração distribuída, dos carros 
elétricos e microrredes em uma 
velocidade exponencial. O avanço 
das fontes renováveis e intermitentes 
de energia (como solar e eólica) na 
matriz elétrica nacional impulsiona o 
desenvolvimento de tecnologias de 
armazenamento da energia elétrica, 
um segmento ainda incipiente, com 
uma tendência altamente promissora 
no Brasil. O setor ruma para uma maior 
digitalização e empoderamento do 
consumidor, que tem à sua disposição 
medidores inteligentes. O carro 

elétrico trará inovações, estimulando 
um novo modelo de negócio de 
fornecimento de energia para 
veículos. Ao mesmo tempo, a 
produção de petróleo e gás natural 
avança, beneficiada pelas soluções 
robotizadas e automatizadas para 
águas profundas. Vislumbra-se 
uma revolução no setor de energia 
assistida por vultosas inversões em 
novas tecnologias”, Adm. Fernando 
Marques, coordenador do Grupo de 
Negócios de Energia. 
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“A transformação tecnológica tem 
influenciado, de forma extrema-
mente positiva, a prática do tele-
trabalho nas empresas públicas 
e privadas, fazendo-se necessária 
uma visão inovadora e aberta às 
mudanças. A alta tecnologia criou 
um novo conceito de trabalho, 
exigindo líderes que possam visio-
nar as oportunidades de uma pro-
dutividade compensadora, resul-
tante de profissionais mais realiza-
dos em consequência de um tra-
balho a distância, sem o desgaste 
físico e emocional da mobilidade 
diária, dos perigos iminentes e da 
carência de melhoria na qualida-
de de vida. As empresas precisam 
partir em busca de referências mo-
dernas de utilização da tecnologia, 
de forma eficaz e estratégica, que-
brando a cultura hierárquica ain-
da muito forte de centralização do 
poder, do conservadorismo, dos 
modelos obsoletos com defasa-
gem tecnológica que, infelizmen-

te, prejudicam a expansão, a agi-
lidade e o desenvolvimento dos 
processos. O teletrabalho é um ca-
so de sucesso, diante de uma rea-
lidade virtual tão crescente”, Adm. 
Vera Boscatte, coordenadora do 
Grupo de Teletrabalho e Mobili-
dade Corporativa. 
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“Os administradores são desa-
fiados diariamente pela acelera-
ção dos ciclos tradicionais do de-
senvolvimento de suas atividades 
profissionais por novos modelos 

de negócios, automatização de 
funções e exigências de contribui-
ções criativas, participativas, de al-
cance socioeconômico e sustentá-
vel, com ética. Nas fronteiras dessa 
revolução, uma das grandes pre-
ocupações é o confronto entre as 
expectativas de escassez e abun-
dância: qual será o posicionamen-
to pessoal e profissional do Admi-
nistrador? A certeza de mudan-
ças e a segurança de que a ética e 
a sustentabilidade continuarão a 
definir, em longo prazo, o sucesso 
das instituições e a felicidade dos 
indivíduos, nos dá a única certeza 
em um ambiente de mudança de 
patamar tecnológico: devemos re-
forçar - com destaque - a Ética e a 
Sustentabilidade no papel do Ad-
ministrador”, Adm. Marco Bayeux, 
coordenador do Grupo de Ética e 
Sustentabilidade. 
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“O mundo exponencial tem 
como principais característi-
cas a intensidade, impacto e 
velocidade, sem precedentes 
na história, com as quais as 
mudanças acontecem. Neste 
mundo, as pessoas continu-
am sendo seres humanos com 
as mesmas características, mas 
precisam se adequar a um ce-
nário que oferece muitas alter-
nativas e exige respostas cada 
vez mais precisas e aceleradas. 
Habilidades como gestão de 
gente, inovação, criatividade 
e humanização dos processos 
em geral serão cada vez mais 
diferenciadores de sucesso 
neste novo mundo. Neste ce-
nário, o coaching apresenta-se 
como um aliado estratégico, 
uma vez que atua com pesso-
as e empresas, ajudando-as a 
tomarem consciência da situ-
ação existente. Com base em 
profundo autoconhecimento, 
o coaching ajuda a avaliar al-
ternativas com clareza, identi-
ficar a situação desejada, ma-
pear recursos existentes e ava-
liar os gaps necessários para 
construir a rota a ser percorri-
da, com autonomia e de forma 
otimizada e acelerada”, Adm. 
Pedro Panos, coordenador do 
Grupo de Coaching. 
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“A contribuição que a mediação 
traz para o Mundo Exponencial 
será a mediação online, recur-
so para desenvolver os métodos 
de solução de conflito utilizan-
do plataformas online no Brasil. 
Com essa inovação, oferecere-
mos eficiência para o mercado 
jurídico, com interface intuitiva 
e user friendly. Não será neces-
sário sair de casa para abrir pro-
cesso judicial, comparecer às au-
diências ou esperar meses para 
ter uma solução.  Quando trans-
portada para o online, tem-se co-
mo benefício um ganho enorme 
de eficiência como maior veloci-
dade e redução de custos”, Adm. 
Luiz Carlos Marques Ricardo, co-
ordenador do Grupo de Media-
ção e Arbitragem. 

“Com a globalização e o avanço 
da tecnologia, a Logística evo-
luiu e tornou-se um diferencial 
competitivo nas companhias. 
Partiu da atuação tradicional-
mente operacional e passou a 
realizar outras ações estratégi-
cas, com foco em melhorias con-
tínuas, gerenciamento de re-

cursos, otimização de espaços, 
tempo e custos nos processos. 
Há muitas iniciativas sendo de-
senvolvidas na gestão da cadeia 
de suprimentos e logística pa-
ra aprimorar as atividades e fo-
car o cliente. A análise de dados, 
que explora comportamentos e 
elabora cenários, são ações re-
levantes para melhorar os índi-
ces de satisfação, oferecendo 
mais canais para os clientes (ou 
agentes na cadeia) adquirirem 
os produtos e/ou serviços. Isso 
possibilita ampliar a interação e 
realizar novos negócios. Portan-
to, é relevante apoiar os avan-
ços tecnológicos para que as 
companhias aprimorem o aten-
dimento aos consumidores e as 
diferentes formas de comerciali-
zar, com o objetivo de acompa-
nhar as mudanças e tendências 
do mundo exponencial”, Tecnol. 
Antonio Sampaio, coordenador 
do Grupo de Gestão da Cadeia 
de Suprimentos e Logística. 
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“Nesse mundo de transforma-
ções em velocidade exponen-
cial, as empresas contratarão 
não apenas analisando o histó-
rico técnico dos profissionais, 
mas sim a capacidade deles ino-
varem/criarem cada vez mais 
disruptivamente. Talentos co-
mo encarar desafios e empre-
ender passam a pesar mais que 
um currículo tradicional. Dentro 
do planejamento de inovação 
estratégica, a retenção de talen-
tos e a transformação do clien-
te em fã passam a ser vitais para 
a empresa. Principalmente em 
grandes organizações é impor-
tante contar com o pensamen-
to de um design de negócios, 
com flexibilidade para enten-
der o presente e projetar o futu-
ro (quase sempre, incerto). Será 
preciso analisar, propor e testar 
o quanto antes para poder cor-
rigir rapidamente possíveis fa-
lhas, sempre com o foco no usu-
ário final, dentro de um ambien-
te produtivo convergente, de 
estreita colaboração entre as cé-
lulas, com um objetivo comum: 
o cliente. A inovação não mais 
será a adaptação de algo exis-
tente ou um novo uso para al-
guma coisa já criada. Terá que 
ser algo genuinamente diferen-
te...disruptivo! Nesse novo mun-
do, é hora e vez da agilidade das 
startups”, Adm. Jorge Aoni, co-
ordenador do Grupo de Empre-
endedorismo e Inovação. 
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 “A decisão de adotar qualquer 
uma das novas tecnologias po-
de forçar mudanças fundamen-
tais na maneira como adminis-
tramos as organizações, pois, 
considerando a sua natureza, es-
sas tecnologias deverão acelerar 
o ritmo do comércio mundial de 
forma exponencial. É nesse no-
vo contexto que, no âmbito da 
Governança, os administradores 
deverão enfrentar uma enorme 
pressão para que suas organiza-
ções se tornem exponenciais ou 
saibam lidar com a ameaça apre-
sentada pelos novos concor-
rentes exponenciais. Suas deci-
sões, tomadas muitas vezes sob 
pressão e às pressas, precisarão 
alinhar interesses de múltiplos 
stakeholders e respeitar eleva-
dos padrões éticos, e, muito pro-
vavelmente, determinarão não 
apenas o sucesso de suas orga-
nizações, mas se elas irão ou não 
sobreviver. Essa não é a primei-
ra vez que os administradores 
estão se deparando com tama-
nho desafi o existencial trazido 
por uma revolução tecnológica e 
organizacional, mas dessa vez o 
tempo para reagir será mais bre-
ve do que nunca. Talvez não te-
nhamos tempo para hesitação - 
e muito menos para ponderar - 
antes de tomar grandes decisões 
estratégicas”, Adm. Valter Faria, 
coordenador do Grupo de Go-
vernança Corporativa. 
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“Frente ao mundo exponencial, a 
Administração Legal enfrenta um 
paradoxo próprio: o conservadoris-
mo do Estatuto dos Advogados e a 
necessidade de manter a segurança 
do sistema de Justiça, composto pe-
lo Poder Judiciário, Ministério Públi-
co, Defensoria e Advocacia. Os escri-
tórios buscam ser competitivos e, as-
sim como os departamentos jurídi-
cos, investem em novas plataformas 
para ganhar agilidade, controle de 
gestão apurado, mecanismos predi-
tórios, jurimetria e machine learning. 
O Poder Judiciário, pela magnitu-
de da máquina judiciária nacional, 
avança em um ritmo de prudência, 
mostrando-se cada vez mais aberto 
às novas soluções para enfrentar a 
avalanche de ações a que é subme-
tido. As mudanças vieram de manei-
ra rápida e defi nitiva. Os operadores 
da Administração Legal têm consci-
ência de que vivemos um momento 
ímpar e trilhamos o caminho da me-

lhoria contínua.  É preciso entender 
que não são apenas as plataformas 
e metodologias que performam. 
Quem performa são as pessoas! O 
bom gestor saberá potencializar a 
sua liderança compartilhada e a mo-
tivação intrínseca na sua equipe”, 
Adm. Rogério Góes, coordenador 
do Grupo de Administração Legal. 

 “As tecnologias digitais estão sen-
do protagonistas de uma nova era 
de transformação e evolução expo-
nencial em todas as atividades hu-
manas, dentro de um novo ambien-
te de inovação disruptiva, em to-
do o planeta. Estamos vivenciando 
uma era na qual a tecnologia digi-
tal vem sendo desenvolvida com a 
utilização de componentes eletrô-
nicos, como processadores de com-
putador e placas de vídeo, que utili-

zam a nanotecnologia. Essas tecno-
logias vêm permitindo o aumento 
da capacidade de processamento e 
armazenamento de dados. Toda a 
sociedade está tendo que enfrentar 
um processo de mudanças transfor-
madoras, muitas vezes sem perce-
ber e/ou aceitar que elas estão ocor-
rendo de forma extremamente ace-
lerada, quando faltam apenas dois 
anos para entrarmos na terceira dé-
cada do século XXI, cujo futuro se-
rá defi nido a partir do que estamos 
construindo hoje. Na administração 
desses cenários, estamos tendo que 
utilizar os recursos de novas estrutu-
ras de TIC, com apoio de Data Center 
e Cloud Computing, para permitir 
atender as crescentes demandas de 
mobilidade, conectividade, comuni-
cações unifi cadas e colaboração, so-
luções digitais, vídeo e segurança de 
dados”, Jorge Luís Dos Santos B., co-
ordenador do Grupo de Estudos em 
Tecnologia Digital. 
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“A sociedade mundial acelera seu 
processo de transformação. O inten-
so uso da tecnologia altera hábitos, 
modifi ca relacionamentos e invade 
as estruturas de vida das pessoas em 
todos os âmbitos: pessoal, profi ssio-
nal e empresarial. A iniciativa priva-
da expande seus mecanismos tec-
nológicos, abrindo espaço para a 
inteligência artifi cial e uso intensivo 
da base de dados advindos também 
das práticas digitais. Cada vez mais, a 
gestão pública é instada a se utilizar 
das metodologias e formas de abor-
dagem junto à população, sendo ca-
pazes de assegurar um bom atendi-
mento, desburocratização, agilidade 
na obtenção de dados, com proces-

sos ágeis, interativos e de fácil aces-
so. Para tanto, é necessário ter uma 
visão estratégica que alinhe o em-
prego de tecnologia e modelos de 
gestão que orientem a administra-
ção pública para práticas pró posi-
tivas que ocasionem resultados efi -
cazes geradores de positividade no 
atendimento à população. É mais do 
que urgente, portanto, que os gesto-
res públicos se atentem à esta nova 
demanda, preparando e planejando 
o bom desempenho público nos ní-
veis municipais, estaduais e federal, 
tanto no executivo como no legisla-
tivo e no judiciário”, Adm. Lívio Gio-
sa, coordenador do Grupo de Admi-
nistração Pública. 
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ENCOAD 2018
No próximo dia 27 de setembro, o Encon-
tro do Conhecimento em Administração – 
ENCOAD chega a sua 9ª edição. O evento, re-
alizado anualmente pelo CRA-SP, é reconheci-
do por concentrar, em um único dia, inúmeras 
palestras sobre os mais diversos temas da Ad-
ministração, tanto na sede como nas cidades 
do interior e litoral paulista.  

O Encontro, promovido em parceria com 
os Grupos de Excelência do Conselho, é a 
oportunidade para administradores, tec-
nólogos, estudantes, docentes e empresá-

rios debaterem as principais tendências do 
mercado. Apenas na edição anterior, em 
2017, mais mil pessoas acompanharam as 
38 palestras realizadas. 

Em 2018, o evento mantém a sua tradicional 
gratuidade e terá como tema central a Admi-
nistração no Mundo Exponencial, trazendo no-
mes como Ricardo Pelegrini, CEO e co-founder 
da Quantum4 Innovation Solutions; Rodolfo 
Ohl, gerente de desenvolvimento do mercado 
brasileiro da Asana; Jaqueline Weigel, starter da 
W Futurismo; entre outros. 

Confi ra a programação completa em www.encoad.com.br e inscreva-se.
Vagas limitadas
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Especial Eleições

Adiscussão política no 
Brasil nunca esteve tão 
em alta. Em qualquer 
grupo, nos mais diver-

sos lugares e sob diferentes óti-
cas, a conversa a respeito dos 
políticos, dos candidatos e do 
rumo do país depois das próxi-
mas eleições está presente. Um 
avanço extremamente significa-
tivo se pensarmos que o fim da 
ditadura, que possibilitou as elei-
ções diretas e a participação da 
sociedade no debate, aconteceu 
há pouco mais de trinta anos. 

O problema, porém, é que essa 
conversa ainda não está totalmente 
madura. A falta de conhecimento 
aprofundado sobre candidatos, 
partidos e políticas públicas pos-
sui um agravante: o esquecimento 
quanto ao voto praticado nas elei-
ções anteriores. Pesquisa realizada 
no início deste ano pela empresa 
Ideia Big Data, com mais de cinco 
mil pessoas em todo o país, mos-

trou que 79% dos brasileiros não 
recordavam em quem tinham vo-
tado nas eleições de 2014. Isso, 
na prática, impede o eleitor de 
cobrar de seus candidatos as pro-
messas feitas e, invariavelmente, 
resulta em novas escolhas sem a 
reflexão adequada.

Suplentes

Se os próprios políticos eleitos 
diretamente pela população são 
esquecidos, como ficam os vices 
escolhidos para os cargos do 
poder executivo? Durante muito 
tempo, a definição do nome que 
iria compor a chapa de prefeitos, 
governadores e presidente da re-
pública teve um papel secundário 
e, muitas vezes, não influenciava 
no voto dos eleitores. Esse cená-
rio, entretanto, precisa mudar. 
Hoje, nada menos do que o go-
verno da cidade e do estado de 
São Paulo, além da administra-
ção federal, estão sob tutela dos 
vices. Entretanto, pouco tempo 
após assumir a cadeira de João 
Dória (que se licenciou para con-
correr ao Governo do Estado), 
por exemplo, Bruno Covas ainda 
não era conhecido da população 
paulistana: apenas um em cada 
dez moradores da cidade sabiam 
quem ele era, de acordo com pes-
quisa do Instituto Datafolha.

Por isso, é preciso um pouco 
mais do que ouvir ou assistir aos 
programas eleitorais. É necessário 
conhecer, de fato, as promessas de 

campanha, o passado político dos 
envolvidos, os projetos já apresen-
tados por eles, suas ideologias e, 
no caso dos cargos executivos, a 
coligação e os respectivos nomes 
presentes. A Lei de Acesso à In-
formação, em vigor desde 2012, 
pode ajudar na pesquisa daqueles 
candidatos que já exerceram, ou 
ainda exercem, algum cargo pú-
blico, pois possibilita que qualquer 
pessoa, sem apresentação de mo-
tivo, tenha acesso às informações 
públicas de órgãos e entidades dos 
três poderes da União. 

Embora esse direito nem sem-
pre seja facilitado, há outros lu-
gares que contribuem para a 
formação de uma opinião sólida. 
No site de Divulgação de Can-
didaturas e Contas Eleitorais 
(divulgacandcontas.tse.jus.br), por 
exemplo, é possível consultar quem 
são os candidatos, os doadores e 
os gastos de campanhas políticas, 
inclusive em pleitos anteriores. 
E, como um político não pode se 
candidatar sem um partido, é im-
portante também conhecer como 
a sigla tem se comportado em pro-
jetos e votações polêmicas, pois 
esse aspecto também ajuda a en-
tender futuros direcionamentos de 
governo. Nesses casos, pesquisas 
nos sites do Senado Federal e das 
Câmaras dos Deputados e Vereado-
res são boas opções. 

Notícias falsas

A esse preocupante cenário de 
desconhecimento, soma-se outro 
problema que ganhou destaque 
em todo mundo, principalmente 
após as eleições presidenciais que 
elegeram Donald Trump nos Es-
tados Unidos:  a propagação das 
fake news. Muitos estudiosos 
acreditam que parte do eleitorado 

Construindo um 
voto consciente

Andre Miceli

Por Katia Carmo
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No Brasil, a situação também 
pode ser alarmante. Levantamento 
recente do Instituto da Democra-
cia e da Democratização da Infor-
mação mostra que a maioria dos 
eleitores (68,3%) não desconfia 
que recebe falsas notícias sobre 
política. Um dado preocupante, 
pois apesar de não se saber exa-
tamente quantas fake news circu-
lam pela internet, casos recentes 
mostram que essa é, sim, uma re-
alidade que precisa ser combatida 
por toda a população. 

“É preciso investir na educação, 
implementar regulamentações e 
conscientizar a sociedade sobre 
a importância de verificar se 
as informações compartilhadas 
nas mídias sociais são verdadei-
ras. No Brasil, a morte trágica 
de Marielle Franco não intimi-
dou a criação de fake news que 
tentavam depreciar a história da 
vereadora carioca. E o pior: as 
notícias foram compartilhadas 
como verdadeiras por pessoas 
do Judiciário e do próprio meio 
político”, relembra Stefanini. 

Os robôs ou bots (perfis falsos 
presentes nas mídias sociais)  

também podem ajudar a promo-
ver esse cenário de insegurança, 
uma vez que usam a inteligência 
artificial para monitorar as redes e 
analisar o que as pessoas estão fa-
lando e pensando sobre o cenário 
político. "O grande risco disso é a 
manipulação do próprio processo 
eleitoral. Sabendo quem é a pes-
soa e como ela pensa, identifica-se 
quais são os argumentos mais efi-
cientes no convencimento desse 
indivíduo. Cria-se, assim, um filtro 
bolha, que leva a uma opinião em-
pobrecida e limitada, sem acesso 
a outros pontos de vista a partir 
das diferenças, em um ambiente 
de indução e controle totalmente 
sem transparência, verdadeiras 
ameaças à democracia", aponta 
Andre Miceli, coordenador de di-
gital business da FGV e especia-
lista em sociedade digital. 

Os discursos engajados de 
grande parte do eleitorado bra-
sileiro nas redes sociais têm, 
portanto, um grande desafio pela 
frente: se concretizarem diante 
das urnas, em outubro. E isso só 
será conseguido com muita infor-
mação e pesquisa. 

norte-americano tenha acreditado 
em falsas notícias sobre Hillary 
Clinton, candidata derrotada. 
Marco Stefanini, fundador e CEO 
global da Stefanini também lem-
bra que, recentemente, o jornal 
americano The New York Times 
e os ingleses The Guardian e Ob-
server revelaram que os dados 
pessoais e detalhes sobre ativida-
des online de 50 milhões de perfis 
do Facebook foram levantados e 
usados para fins eleitorais, sem 
que os usuários tivessem dado 
autorização para tal. 

“Tudo indica que as informa-
ções coletadas no Facebook fo-
ram cruzadas com registros de 
eleitores e utilizadas para pro-
duzir campanhas online que re-
produzissem exatamente o que 
aquelas pessoas pensavam e 
queriam do próximo presidente. 
Acredita-se que os dados pes-
soais serviram para divulgar 
abertamente informações ten-
denciosas e notícias a milhões 
de cadastrados no Facebook, ali-
mentando uma série de precon-
ceitos. Há indício, ainda, de que 
a mesma estratégia fora utilizada 
na época do referendo sobre o 
Brexit, que deu vitória à saída do 
Reino Unido da União Europeia”, 
explica Stefanini. 

Marco Stefanini

Informe-se mais e melhor:
Procure o histórico da vida pessoal e política dos candidatos;

Conheça as propostas dos políticos e seus respectivos partidos e 
acompanhe a atuação e votação deles em projetos polêmicos;

Assista ao Programa Eleitoral e aos debates realizados antes 
das eleições e busque informações complementares aos dados 
mostrados pelos candidatos;

Ouça opiniões contrárias e estabeleça um diálogo amigável com 
pessoas de ideologias diferentes;

Não compartilhe notícias sem procedência e verifique se elas têm 
algum embasamento real;

Certifique-se de que as informações recebidas são atuais e 
estão sendo reproduzidas dentro do contexto correto (alguns 
acontecimentos podem ser divulgados parcialmente, o que 
modifica totalmente o seu sentido);

Desconfie de correntes e múltiplas postagens sob o mesmo tema. 
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Especial Eleições

No próximo dia 17 de 
outubro, entre as 0h 
e 22h, acontecem as 
Eleições do Sistema CFA/

CRAs. O pleito será realizado de 
forma online diretamente no site 
www.votaadministrador.org.br  e 
elegerá 12 conselheiros regionais 
no CRA-SP (seis efetivos e seis 
suplentes) e dois conselheiros 
federais no CFA (um efetivo e 
um suplente), para um mandato 
de quatro anos.

O voto é obrigatório para todos 
os profissionais, sendo facultativo 
para aqueles com idade igual ou 
superior a 65 anos, e pode ser 
exercido de qualquer lugar do 
mundo, por meio de computadores, 
tablets e smartphones. A relação 
dos candidatos concorrentes, 
em breve, estará disponível para 
consulta no site do CRA-SP.

Atualização cadastral

Para a formação do colégio 
eleitoral, o Conselho Federal 
de Administração, responsável 
pela organização das eleições, 
i rá  considerar  apenas os 
registrados que estiverem com 
seus cadastros regulares até dia 
18 de agosto. Por isso, é muito 
importante que você, profissional 
da Administração, mantenha 
seus dados atualizados e sua 
anuidade em dia.

A regularização pode ser feita 
diretamente no portal do CRA-SP, 
na parte de Serviços Online. 
Dentro dessa área, é possível 
consultar eventuais débitos, 
realizar a negociação online e 
atualizar os dados de contato, 
essenciais para o posterior envio 
de senha para votação. 

Tudo o 
que você 
precisa 
saber sobre 
as Eleições do 
Sistema CFA/CRAs
Por Redação 1

2
3
4

Os profi ssionais têm até o dia 18 
de agosto para regularizarem os 
seus registros perante o CRA-SP 
para participarem das eleições 

do Sistema CFA/CRAs;

Os profi ssionais constantes 
no Colégio Eleitoral deverão 

receber a senha para votação, 
por meio de via postal, e-mail ou 
SMS até o dia 18 de setembro;

O pleito será realizado 
exclusivamente via 

internet, pelo endereço 
www.votaadministrador.org.br, 

no dia 17 de outubro (quarta-feira), 
das 0h às 22h (horário de Brasília);

Aqueles que não votarem 
deverão justifi car a sua ausência 

até o dia 16 de dezembro, 
também por meio do site 

www.votaadministrador.org.br.

A documentação completa sobre 
o pleito, bem como demais 

dúvidas, podem ser conferidas 
no site das eleições. Participe do 
futuro da Administração, vote! 

Calendário das eleições
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Comemoração

No próximo dia 09 de se-
tembro, a Administra-
ção celebra os 53 anos 
de sua regulamentação. 

No decorrer desses anos, a área 
e os seus profissionais passaram 
por muitas transformações, ade-
quando-se a um mundo cada vez 
mais veloz. Essas mudanças tam-
bém fizeram a sociedade admitir 
que a profissão tem um papel 
fundamental nas vidas de todos 
os cidadãos, pois é ela que vai ga-
rantir a otimização dos recursos, 
a melhora na qualidade de vida e 
o planejamento necessário para 
lidar com as situações adversas. 

Aos poucos, esse reconheci-
mento também tem sido eviden-
ciado. No estado de São Paulo, por 
exemplo, 23 municípios (Arara-
quara, Atibaia, Avaré, Bauru, 
Campinas, Franca, Guaratinguetá, 
Itararé, Itapetininga, Jaboticabal, 
Jahu, Juquiá, Ourinhos, Ribeirão 
Preto, Santos, São Carlos, São José 
dos Campos, São Paulo, Sorocaba, 
Tatuí, Taubaté, Tupã e Votoran-
tim) já celebram o Dia do Pro-

fissional de Administração em 
seus calendários oficiais. Outros 
17 (Caçapava, Cachoeira Paulista, 
Campos do Jordão, Capão Bonito, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, Itapeva, 
Jacareí, Jacupiranga, Lins, Lorena, 
Miracatu, Pindamonhangaba, Pre-
sidente Prudente, Registro, São 
José do Rio Preto e Sertãozinho) 
possuem projetos para inclusão 
da data em tramitação nas suas 
respectivas Câmaras. 

Para falar um pouco mais sobre 
essa trajetória, a RAP entrevistou 
o presidente do CRA-SP, Adm. 
Roberto Carvalho Cardoso, que 
abordou os principais momentos 
da Administração na sociedade 
e falou sobre as atividades que o 
Conselho tem realizado a favor 
dos profissionais e empresas da 
área. Confira a seguir:

Revista Administrador Profissio-
nal – RAP: Nesses 53 anos, a Ad-
ministração evoluiu muito. O que 
o senhor considera, do ponto de 
vista de sua regulamentação, ter 

sido um grande avanço para a 
área e os seus profissionais?

Adm. Roberto Carvalho Car-
doso: Sem dúvida, a legislação 
que deu forma aos Sistema CFA/
CRAs, promulgada em 1965, foi o 
marco para o reconhecimento da 
profissão. Depois disso, passamos 
por inúmeras conquistas e, uma 
das principais, foi a mudança 
da denominação de Técnico de 
Administração para Administra-
dor, em 1985, avanço que deu a 
denominação correta da profis-
são, mostrando a importância da 
classe na sociedade. Em 2009, 
acompanhando a evolução dos 
cursos superiores, o Sistema pas-
sou a registrar também os tecnó-
logos na área e agora, em 2018, 
iniciou-se o cadastro de mestres 
e doutores em Administração. 
Dessa forma, o Sistema fala em 
nome de todos os profissionais, 
incluindo as diferentes nomencla-
turas. Essas inserções e mudan-
ças sempre vêm acompanhadas 
de um amplo debate, mas são im-

53 anos de 
Administração!
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Por Katia Carmo
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tender que o conhecimento se 
faz a cada dia, os profissionais já 
formados também devem ir atrás 
das novas práticas e, sobretudo, 
das tecnologias atuais e futuras. 
Os cursos livres, por exemplo, 
que possuem curta duração e 
capacitam os profissionais para 
determinadas atividades, são 
essenciais para a carreira e, por 
isso mesmo, também têm ga-
nhado destaque no cenário edu-
cacional. Precisamos usar essa 
enorme quantidade de informa-
ção recebida diariamente para 
melhorarmos nossos processos 
e sermos cada vez mais efetivos. 
A união entre experiência e no-
vos conhecimentos traz muitos 
resultados e é essencial que os 
profissionais entendam isso, 
principalmente para se adapta-
rem aos mais recentes modelos 
de organizações. 

RAP: Quais as principais ações que 
o CRA-SP está promovendo para 
ajudar os profissionais diante 
deste mundo exponencial? 

Adm. Roberto Carvalho Car-
doso: Justamente por entender 
que o Conselho é muito mais do 
que um simples órgão fiscali-
zador, estamos sempre atentos 
às novas práticas, procurando 
auxiliar nossos registrados no 
desenvolvimento de suas car-
reiras. No ano de 2017, por 
exemplo,  promovemos 153 
eventos, que trouxeram mais 
integração e conhecimento 
para cerca de 10 mil partici-
pantes. Os nossos veículos de 
comunicação abordam constan-
temente as tendências atuais, 
produzindo matérias, vídeos 
e séries que ajudam os profis-
sionais a se atualizarem cons-
tantemente. Além disso, em 
parceria com o Sindicato dos 
Administradores no Estado de 
São Paulo (SAESP), oferecemos 
inúmeros benefícios por meio 
de mais de mil parceiros. Toda 
essa rede de colaboração está 
focada no auxílio aos profissio-
nais e no suporte que damos 
para toda a classe. 

portantes na medida em que re-
presentam a atenção do Sistema 
perante às transformações que 
vão ocorrendo e sua resiliência 
frente às novas realidades.

RAP: Como o senhor acredita que 
será o cenário da Administração 
nos próximos anos, principal-
mente no que diz respeito a for-
mação dos novos profissionais?

Adm. Roberto Carvalho Car-
doso: A educação como um todo 
tem se transformado muito ra-
pidamente. A Administração ga-
nhou mais espaço, pois hoje toda 
a sociedade vê a importância de 
se ter profissionais competentes 
frente às organizações, sejam 
elas públicas ou privadas. Devido 
a isso, obviamente teremos que 
melhorar nossa educação supe-
rior e levar para as Instituições 
de Ensino técnicas e conhecimen-
tos práticos para nossos alunos. 
Precisamos investir nas compe-
tências sociais, no aprendizado 
contínuo, no olhar atento para as 
tendências que surgem e reconhe-
cer a necessidade de vencer a bu-
rocracia no ensino, sendo flexível 
aos diversos cenários que apare-
cem a cada dia. As teorias conti-
nuam sendo importantes para a 
base da educação, mas também 
é necessário que elas possam ser 
contextualizadas para aquilo que 
o mercado de trabalho requer.  

RAP: O que os profissionais já 
formados e experientes devem 
esperar das novas práticas or-
ganizacionais e como podem se 
preparar para elas?

Adm. Roberto Carvalho Car-
doso: Da mesma forma que os 
atuais estudantes precisam en-



Evento

Formado por membros 
da Célula de Soluções 
Estratégicas do Grupo 
de Excelência em Admi-

nistração Legal do CRA-SP, o 
Instituto Articule foi apresen-
tado, oficialmente, no dia 19 de 
junho, durante evento realizado 
na sede do Conselho, para co-
locar em debate a importância 
de promover o diálogo e a arti-
culação entre instituições, em 
busca de aprimorar a gestão e 
avançar nas políticas públicas 
sociais do Brasil.

De acordo com Alessandra 
Gotti, presidente-executiva do 
Instituto Articule, para alcançar 
melhores resultados na resolu-
ção dos problemas estruturais 
do nosso país, é fundamental 
que os entes federativos e os po-
deres Executivo, Judiciário e Le-

gislativo cooperem mutuamente. 
“O Articule chega para atuar na 
sociedade por meio da gestão 
de dados e para fomentar espa-
ços de diálogo com eixos temá-
ticos, de forma interdisciplinar 
e interinstitucional, permitindo 
discussões relacionadas às po-
líticas públicas, advindas da ar-
ticulação entre os três poderes, 
com a participação da sociedade 
civil”, explicou.

Durante o evento, que contou 
com a participação de Alexandre 
Schneider, secretário municipal 
de Educação de São Paulo; João 
Paulo Faustinoni e Silva, secre-
tário do Grupo de Atuação Es-
pecial de Educação (GEDUC) do 
Ministério Público de São Paulo; 
Mauricio Faria, Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (TCM-SP) e Priscila 

Cruz, presidente-executiva do 
Todos pela Educação (TPE), foi 
realizado, também, o lançamento 
do livro “Reflexões sobre Justiça 
e Educação”. A obra, escrita em 
coautoria com especialistas da 
área educacional e colegiados re-
presentativos da gestão pública, 
do Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE), do Supremo Tribunal 
Federal, do Ministério Público e 
do Ministério Público de Contas, 
teve como inspiração a experi-
ência de consultoria sobre judi-
cialização da educação básica no 
Brasil, prestada por Alessandra 
Gotti, no ano de 2016, para a Câ-
mara de Educação Básica do CNE 
e Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco). 
Para saber mais sobre o Instituto Arti-
cule, visite o site: www.articule.org.br

Instituto Articule é apresentado 
oficialmente em evento no CRA-SP
Da Redação
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A QUARTA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL
Autor: Klaus Schwab
Número de páginas: 160
Edipro Editora

Novas tecnologias estão fundindo os 
mundos físico, digital e biológico de 
forma a criar grandes promessas e pos-

síveis perigos. A velocidade, a amplitude e a profundi-
dade desta revolução estão nos forçando a repensar 
como os países se desenvolvem, como as organizações 
criam valor e o que signifi ca ser humano. Esta obra des-
creve as principais características da nova revolução 
tecnológica e destaca as oportunidades e os dilemas 
que ela representa. E o mais importante, o autor expli-
ca por que a Quarta Revolução Industrial é algo fabrica-
do por nós mesmos e está sob nosso controle, e como 
as novas formas de colaboração e governança, acom-
panhadas por uma narrativa positiva e compartilhada, 
podem dar forma à nova Revolução Industrial para o 
benefício de todos. Se aceitarmos a responsabilidade 
coletiva para a criação de um futuro em que a inovação 
e a tecnologia servem às pessoas, elevaremos a huma-
nidade a novos níveis de consciência moral.

CRA-SP Indica

Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, 
do MIT — dois pensadores à fren-

te de seu campo — revelam as forças que pro-
movem a reinvenção de nossas vidas e de nossa 
economia. Conforme todo o impacto das tecno-
logias digitais for sentido, perceberemos uma ri-
queza imensa na forma de tecnologias pessoais, 
infraestrutura avançada e acesso quase sem fron-
teiras aos itens culturais que enriquecem nossas 
vidas. Em meio a essa riqueza, também have-
rá mudanças intensas. Profi ssões de todos os ti-
pos — de advogados a caminhoneiros — serão 
transformadas para sempre. As empresas serão 
forçadas a se adaptar ou morrerão. Os indicado-
res recentes da economia refl etem essa mudan-
ça: menos pessoas estão trabalhando e os salá-
rios estão caindo, mesmo enquanto produtivida-
de e lucros sobem vertiginosamente.

A SEGUNDA ERA DAS MÁQUINAS
Trabalho, progresso e 
prosperidade em uma época de 
tecnologias brilhantes
Autores: Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee
Número de páginas: 352
Alta Books Editora

Livros

LUIZ CANDREVA: 
O FUTURO DOS 
NEGÓCIOS E OS 
NEGÓCIOS DO FUTURO

A forma como vemos o mundo está em constante 
mudança por conta do acesso às redes sociais, a in-
formações e à disponibilidade de novas e disrupti-
vas tecnologias. No meio de tudo isso, é um desa-
fi o enorme para qualquer empresa se manter viva. O 
que podemos esperar do futuro dos negócios e com 
o que deveríamos nos preocupar para 
criar e sustentar negócios bem-sucedi-
dos que perdurem nesse mundo cada 
vez mais dinâmico e exponencial?
Assista em https://bit.ly/2A9OlKf

Vídeos

A plataforma TED Talks reúne pequenos vídeos que trazem assuntos interessan-
tes das mais diversas áreas e conta com a participação de pessoas renomadas. 
Confi ra alguns conteúdos inspiradores para os profi ssionais de Administração: 

RUTGER BREGMAN: 
A POBREZA NÃO É 
FALTA DE CARÁTER; 
É FALTA DE 
DINHEIRO 

"Ideias podem mudar o mundo", diz o historia-
dor Rutger Bregman, compartilhando seu estu-
do provocativo: renda básica garantida. Saiba 
mais sobre a ideia que tem mais de 500 anos 
de história e sobre uma experiência moder-
na na qual isto de fato funcionou. 
Imagine quanta energia e talento 
liberaríamos se erradicássemos a 
pobreza definitivamente.
Assista em https://bit.ly/2uP0zmH
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Colaborações para esta seção podem ser enviadas para o e-mail 
redacao@crasp.gov.br 
Os textos devem conter no máximo 3 mil caracteres (com espaços), 
nome completo do autor, foto em alta resolução e o registro no CRA-SP. 

→ Este artigo refl ete, exclusivamente, a opinião de seu autor. 
O CRA-SP não se responsabiliza pelas ideias nele contidas.

Adm. Ana Maria de Albuquerque Pacheco
CRA-SP: 078513

Life coach, analista comportamental, 
educadora e terapeuta financeiro 

Não somente a pessoa que 
não tem carteira assi-
nada, mas todos devem 
se planejar financeira-

mente para o futuro. Muitos até 
contam com o FGTS quando estão 
empregados, mas isso não pode 
ser chamado de planejamento. O 
Fundo até pode ser parte da pre-
paração, sendo considerado uma 
reserva estratégica, mas, sozinho, 
dificilmente garantirá a sobrevi-
vência no médio e longo prazo ou 
cobrirá um imprevisto, uma vez 
que só pode ser sacado em con-
dições específicas.

Educar-se financeiramente 
não significa ser um expert em 
números, planilhas, matemática 
avançada ou conhecer tudo so-
bre mercado financeiro. Qual a 
dica, então, para planejar uma 
aposentadoria mais tranquila e 
organizada? Do ponto de vista do 
autoconhecimento, não existe 
uma orientação única, pois as 
pessoas são diferentes. Hábitos, 
expectativas, formas de enxergar 
o mundo, entre outros aspectos, 
são diferentes para cada um. Por 
isso, muitas vezes é necessário 
ter um profissional capacitado 
neste apoio para que as mudan-
ças sejam efetivas. 

Algumas dicas: 
1 - Diagnosticar o padrão de 

vida: Saber exatamente quanto 
ganha e quanto gasta. Pode pa-
recer estranho, mas muita gente 
não tem esse controle, contando 
muitas vezes com o salário bruto, 
não considerando benefícios como 
Auxílio Saúde, Vale Refeição e Ali-
mentação ou, pior, usando o che-
que especial como uma extensão 
do salário. Fazer o levantamento 

Como se planejar para garantir o futuro?
dos gastos diários por 30 dias 
(para quem tem salário fixo) e 
por 90 dias (para quem tem renda 
variável) pode ser uma boa ideia. 
Além disso, é preciso saber seu 
endividamento total, prestações, 
financiamentos e débitos no cartão 
de crédito.  A anotação diária dos 
gastos pode ser feita apenas por 
um período: não é para você ficar 
escravo ou virar “mão de vaca”. 

2 – Transformar sonhos em 
objetivos e metas: Pense quais 
sonhos deseja realizar, mesmo 
que esteja endividado. Pagar dí-
vidas pode ser uma dessas me-
tas, inclusive. Os objetivos, no 
entanto, devem incluir uma apo-
sentadoria sustentável e possuir 
valor e data para realização, caso 
contrário não passará de um so-
nho. 

3 – Estabelecer um novo pa-
drão de vida: Analise os gastos 
identificando seus comportamen-
tos ao lidar com o dinheiro. Pense 
nos seus sonhos e adeque o orça-
mento para realizá-los:

• Elimine o que é supérfluo e, 
se possível, reduza o que consi-
dera essencial;

• Sempre gaste menos do que 
ganha;

• Pense em formas de ampliar 
sua renda, sem aumentar o pa-
drão de vida definido;

• Tenha uma reserva estraté-
gica que cubra de 06 a 12 meses 
seus gastos mensais (esta deverá 
ser sua primeira ação após liqui-
dar as dívidas, se houver);

• Dê nome aos seus investi-
mentos (minha casa, minha pós, 
minha viagem, meu carro, minha 
aposentadoria, quitar minhas dí-
vidas);

• Cuidado com o cartão de cré-
dito e com o cheque especial;

• Seja sempre fiel ao seu orça-
mento.

Ter autoconhecimento é im-
prescindível para virar essa 
chave. Reavalie seus hábitos fi-
nanceiros, seus comportamentos 
ao lidar com dinheiro e tenha 
determinação para realizar tudo 
que deseja. Descubra o que ver-
dadeiramente te faz feliz!

Opinião
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PARCERIAS

Profissionais e empresas 
registrados contam com 
serviços exclusivos nos postos 
de atendimento da sede do 
CRA-SP e do SAESP, e ainda têm 
direito a benefícios e ofertas em 
estabelecimentos conveniados 
ao Clube de Serviços. Para 
mais informações, acesse 
clubedeservicosaesp.com.br.

OS SERVIÇOS DO 
CRA-SP E DO SAESP 
FACILITAM A SUA 
VIDA



CONFIRA AS VANTAGENS E ESCOLHA SEU PLANO AGORA.

0800 799 3003
qualicorp.com.br/anuncio

1R$ 249,87 - Bradesco Saúde Efetivo III E CA Copart 6 (registro na ANS nº 480.478/18-3), da Bradesco Saúde, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e 
acomodação coletiva (tabela de dezembro/2017 - SP). Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização 
dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde, bem como a disponibilidade para cada entidade de classe. Os preços e as redes 
estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais 
disponíveis para análise. Julho/2018.

R$

Administrador: graças à parceria  
da Qualicorp com o SAESP/CRA-SP  

e outras 562 entidades de classe,  
você pode escolher um plano de saúde 

ideal para as suas necessidades.

Planos de saúde 
a partir de

2501

Siga a Qualicorp:


