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Apresentação 

É com imensa satisfação que prestamos contas da nossa gestão, exercida no biênio 2019-
2020.  
 
Em meio aos desafios que o nosso país e o mundo enfrentaram, tivemos melhorias que 
geraram certo otimismo. Por isso, é importante não cairmos em desesperança e pessimismo, 
pois mesmo em um cenário de pandemia, difícil para muitos setores, o CRA-AL inovou e 
cresceu.  
 
Um dos pioneiros da Administração, Henry Ford, já dizia: 
“Obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do 
seu objetivo”. 
  
No biênio 2019-2020 o Conselho Regional de Administração 
de Alagoas (CRA-AL), apesar das adversidades, acreditou 
sempre poder. Conseguimos implantar projetos 
importantíssimos para nossa profissão, desde a implantação 
da Seccional em Arapiraca, ampliando nossos serviços à classe administradora na segunda 
maior cidade de Alagoas e região; passando pela remodelagem do site – agora um portal, 
além da construção do planejamento estratégico para o triênio 2019-2021 alinhado ao do 
CFA. Ainda, reestruturamos o Fórum de Coordenadores de Cursos de Administração. 
 
Realizamos eventos, dentre eles o ADMMandaver, na capital e no agreste alagoano, além de 
ações em instituições de ensino médio e superior, com o programa CRA vai às IES, situadas 
tanto na capital como no interior. 
 
Contribuímos com a gestão pública alagoana, através de ações, dentre elas a realização do 
Workshop de Gestão Pública – para apresentação do Índice de Governança Municipal – 
IGM/CFA, ferramenta desenvolvida pelo Conselho Federal de Administração, evento 
realizado com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE, da Associação dos 
Municípios Alagoanos - AMA e da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA, com 
a participação de profissionais da administração e gestores públicos municipais do estado. 
 
Quanto à fiscalização, ampliamos o número de empresas fiscalizadas que atuam nos vários 
campos da Administração. Realizamos a implantação do Sistema para Gestão Administrativa, 
Financeira, Fiscal e Controle de Inscritos de Entidades (Implanta), que nos permitiu ampliar a 
fiscalização do exercício da profissão.  
 
Em novembro de 2019 foi implantado o Sistema para Gestão de Processos (SEI), uma 
ferramenta que oferece mais agilidade à gestão documental, proporcionando economia e 
transparência aos processos. 
 
Nas próximas páginas, apresentaremos com mais detalhes os resultados obtidos no biênio 
2019-2020.  

 Adm. Jociara Correia  
Presidente do CRA-AL 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALAGOAS 
CNPJ: 35.259.696/0001-50 
Ato de Criação/Data: Lei n.º 4.769, de 09/09/1965. Regulamentada pelo Decreto n.º 61.934, de 22/12/1967. 
ATIVIDADE: Órgão consultivo, orientador, disciplinador e fiscalizador do exercício da profissão de Administrador. 
Rua João Nogueira, nº 51, Farol 
Maceió - Alagoas - CEP: 57.051-400 
gabinete@craal.org.br / craal.org.br  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

O Conselho Regional de Administração de Alagoas, criado pelo art. 6º da Lei nº 4.769/65, 

teve sua instalação aprovada pela Resolução Normativa CFA nº 93, de 24 de novembro de 

1989, com sede e foro na cidade de Maceió/AL e, em conjunto com o Conselho Federal de 

Administração (CFA) e os demais Conselhos Regionais de Administração (CRAs), integra o 

Sistema CFA/CRAs. 

 

 
 

MISSÃO 
 
Promover a ciência da Administração, valorizando as competências profissionais, a 
sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país. 
 

VISÃO 
 
Ser uma entidade reconhecida pela sociedade, capaz de assegurar a atuação plena dos 
profissionais de Administração. 
 

VALORES 
 
Ética, competência, inovação, valorização da profissão e participação. 
 

 
 
 

/ 
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Diretoria Executiva 

 

Presidente: Adm. Jociara Márcia da Silva Correia 

Vice-presidente: Adm. José Ediberto de Omena Junior 
Diretoria Administrativa e Financeira: Filomena de Fátima Aguiar Porta Nova Alves 

Diretoria de Fiscalização e Registro: Adm. Ibsen Mateus Bittencourt Santana Pinto 

Diretoria de  Desenvolvimento Institucional: Adm. José Ediberto de Omena Junior 
Diretoria de Formação Profissional: Adm. Ibsen Mateus Bittencourt Santana Pinto 

 
 
Conselheiros Efetivos 
 

Adm. Jociara Márcia da Silva Correia 

Adm. José Ediberto de Omena Junior 
Adm. Filomena de Fátima Aguiar Porta Nova Alves 

Adm. Ibsen Mateus Bittencourt Santana Pinto 

Adm. Luiz Carlos Bastos da Rocha 

Adm. Luara Cibelle Barbosa Moura 

Adm. Isis Silva de Araújo 

Adm. Dawson da Silva Calheiro 

Adm. Francisco Bahia Loureiro Junior 

 
 
 
Conselheiros Suplentes 
  

Adm. Rogério de Alencar Gouveia 

Adm. Flávia Azevedo Ferreira Souza 

Adm. Risomar de Almeida de Gusmão 

Adm. Eliane de Amorim Merten 

Adm. João Geraldo de Oliveira Lima 

Adm. Libânia Melo de Oliveira Ferreira 

Adm. Perolina Henriques Lyra 

Adm. Aryanna Querino Tenório 
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INOVAÇÃO NA GESTÃO DO CRA-AL 
 
Planejamento Estratégico 
 
Visando solidificar e promover a divulgação de sua missão, visão e valores, a autarquia 
realizou nos dias 19 e 20 de agosto de 2019, na capital alagoana, o Seminário de Reflexões 
Estratégicas para o triênio 2019-2021. 
 
O Seminário foi facilitado pelo presidente 
do Conselho Federal de Administração, 
Adm. Mauro Kreuz, e reuniu a diretoria, 
conselheiros e colaboradores do regional, 
além de profissionais convidados.  
 
Desafiados pela metodologia do Oceano 
Azul, todos contribuíram de forma 
harmoniosa, coletiva, comprometida e 
responsável, aportando experiência e 
inteligência para o futuro da profissão. 
 
A participação do Adm. Mauro Kreuz como facilitador do planejamento trouxe toda 
bagagem e visão do sistema CFA/CRAs, porém voltada para a realidade alagoana, o que 
facilitou o alinhamento das ações, tornando mais rápido e prático todo processo de 
construção. 
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INSTALAÇÃO DA SECCIONAL NA CIDADE DE ARAPIRACA 

 

O Conselho Regional de Administração de 
Alagoas (CRA-AL) tem contribuído para o 
desenvolvimento da profissão em Alagoas, 
sendo assim seu crescimento é uma demanda 
necessária, já que nos últimos anos foi ampliado 
pelo interior o número de profissionais, 
faculdades e estudantes. 

Pensando nisso, foi instalada no dia 29 de 
janeiro de 2019 uma seccional no município de 
Arapiraca, situada no agreste alagoano, a qual funcionará como uma base, onde os 
profissionais e estudantes de Administração, e as empresas com registro no CRA-AL agora 
poderão contar com todos os serviços oferecidos pelo órgão. 

A iniciativa é fruto de uma parceria com a Prefeitura de Arapiraca através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo – SMDETUR, que cedeu uma sala na Casa do 
Empreendedor. 
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GESTÃO PÚBLICA 

Ao longo do biênio 2019-2020, o Conselho Regional de Administração de Alagoas (CRA-AL) 

contribuiu com a gestão pública alagoana, conforme segue: 

Workshop de Gestão Pública 

Em parceria com o Conselho Federal de Administração - CFA, a Associação dos Municípios 

Alagoanos - AMA, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE-AL, e Federação das 

Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA, o Conselho Regional de Administração de Alagoas - 

CRA-AL promoveu em 2019 dois dias de Workshop de Gestão Pública para apresentar o 

Índice de Governança Municipal (IGM-CFA). O workshop aconteceu nos dias 2 e 3 de 

setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

No primeiro dia foi realizada uma capacitação para 50 administradores registrados e 

adimplentes junto ao CRA-AL, com o objetivo disseminar boas práticas de gestão e oferecer 

dados específicos para tomadas de decisões. 
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No segundo dia o evento foi exclusivo a gestores públicos e autoridades, onde foi 

apresentada a ferramenta desenvolvida pelo CFA, IGM, que mede o Índice de Governança 

Municipal, além de auxiliar os gestores municipais a realizarem um diagnóstico em diversas 

áreas dos municípios, o índice também permite um melhor planejamento e a priorização das 

políticas públicas municipais. 

O evento contou com a participação de 

gestores públicos, dentre eles o Deputado 

Estadual e Administrador, Davi Maia, além 

de representantes da Federação das 

Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA, 

Secretaria de Estado do Planejamento, 

Gestão e Patrimônio - SEPLAG, Tribunal de 

Contas do Estado de Alagoas - TCE-AL, 

Associação dos Municípios Alagoanos - 

AMA e Prefeituras. 
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Diálogo sobre Gestão Pública  

Com o apoio do CLP - Liderança Pública, organização suprapartidária que busca engajar a 

sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do 

Brasil, o CRA-AL promoveu em 2019 diálogos sobre gestão pública, na capital e no agreste 

alagoano, durante a realização do ADMMandaver, o mais importante evento do regional, 

oportunidade em que foi apresentado o ranking de gestão e competitividade dos Estados, 

com ênfase no Estado de Alagoas. 

 

Ações junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas 

A convite da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, o CRA-AL integrou em 2019 grupo 

de trabalho para subsidiar a regulamentação do Programa Contribuinte Arretado, o qual 

tem como função precípua viabilizar debate mais amplo dentre a Administração Tributária e 

os contribuintes, no escopo de atribuir plena eficácia ao Programa Contribuinte Arretado, 

previsto na Lei nº 8.085/2018, que tem, dentre outros objetivos, a finalidade de conduzir os 

contribuintes à regularidade tributária, especialmente através da simplificação das 

obrigações acessórias, no bojo das relações jurídico tributárias, além da redução de 

determinadas multas atribuídas por irregularidades praticadas pelos contribuintes de ICMS. 

O CRA-AL integra o Programa Sextas do Saber, 

também idealizado pela Secretaria da fazenda do 

Estado de Ade Estado da Fazenda, juntamente 

com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho 

Regional de Economia (Corecon) e Associação dos 

Tributaristas de Alagoas (Atrial). O programa 

consiste em um ciclo de palestras sobre gestão 

pública e área tributária, aberto a toda a sociedade 

civil.  

 

“Cidades e Gestores” – Congresso e Expo 

Ainda em 2019, o CRA-AL foi apoiador do evento “Cidades e Gestores” – Congresso e Expo – 

realizado no período de 12 a 15 de dezembro pela Associação dos Municípios Alagoanos, o 

qual debateu temas atuais relevantes para a gestão pública, e contou com a participação do 

presidente do Conselho Federal de Alagoas, Adm. Mauro Kreuz. 
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Ação junto aos 102 municípios alagoanos 

Em 2020, o CRA-AL estreitou a relação com os 102 municípios alagoanos, orientando acerca 

da importância dos profissionais de administração nas instituições, bem como, na 

elaboração editais licitatórios cujo objeto seja inerente às áreas privativas da Administração. 

 

CRA-AL Convida – Lives sobre o IGM/CFA 

Durante a pandemia, a presidente juntamente com o Diretor da Câmara de Gestão Pública 

do CFA, Adm. Fábio Macedo realizou duas lives sobre a atuação do Administrador diante do 

cenário incerto da pandemia observada a ferramenta de gestão pública disponibilizada pelo 

CFA (Índice de Governança Municipal – IGM/CFA) para contribuir com a gestão dos 

municípios brasileiros, realizadas nos dias 01/06/2020 e 06/10/2020. 
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FISCALIZAÇÃO 

 

No que concerne à fiscalização, várias ações têm sido implementadas pela autarquia, 

dentre elas podemos destacar que no biênio foram instaurados mais de 350 processos de 

fiscalização. Em 2019, seguindo as diretrizes do CFA, e com a utilização do Business 

Inteligence (Big Data), prospectamos novas empresas, dando ênfase aos segmentos: gestão 

e administração da propriedade imobiliária; atividades de consultoria em gestão 

empresarial; locação, agenciamento e seleção de mão de obra; serviço de organização de 

feiras, congressos, exposições e festas; serviços combinados de escritório e apoio 

administrativo; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; holdings de 

instituições não financeiras; e sociedade de fomento mercantil (factoring). 

 

 

 

 

A presidência,  juntamente com a gerência de 

fiscalização, participou de uma reunião com o 

Presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas – 

JUCEAL, para realização de uma parceria, com o 

objeto de fiscalizar as empresas com atividades 

privativas da Administração registradas na JUCEAL, 

para cumprir o que determina a Lei 4.769/65. 

Participaram ainda da reunião, o Adm. Pedro Irineu, 

representante do CRA-AL no Colégio de Vogais da JUCEAL, e o Procurador da JUCEAL, 

Aderval Vanderlei. 

 

 

 

 

 

Em novembro de 2019 com a instalação do SEI (Sistema Eletrônico de Informação), pelo 

Conselho Federal, nos possibilitou a abertura de novos processos para prospecção de novas 

empresas, neste contexto foi dada ênfase aos segmentos de Gestão de condomínio, 

Recursos Humanos, organização de eventos, consultoria em gestão empresarial. 

Ofícios 
de fiscalização 
expedidos 

508 

Autos de Infração 
lavrados 

147 
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Posteriormente, em 2020 foram desenvolvidas ações junto aos 102 municípios alagoanos, 

no sentido de orientar sobre a obrigatoriedade do registro para os profissionais de 

administração. Foram também fiscalizados editais licitatórios e de concursos, cujo objeto 

seja inerente às áreas privativas da Administração. 

 

 

 

 

 

Ainda em 2020, dando continuidade às ações de fiscalização, foi feita uma ampla 

divulgação da campanha de gestão de condomínios, sendo divulgado massivamente nas 

redes sociais, sendo veiculada em rádios locais e nas redes sociais, além da participação da 

presidência e da gerência de fiscalização no 1º Ensíndicos - Encontro de Síndicos de 

Alagoas, o qual reuniu pela primeira vez em Alagoas gestores condominiais, poder público e 

entidades de classe para um encontro, que contou com a participação de 76 

administradoras de condomínio e síndicos profissionais. Participaram também 

representantes dos Conselhos de Contabilidade - CRC, Engenharia - CREA, Ordem dos 

Advogados - OAB e Secretaria de Desenvolvimento Territorial de Maceió - SEDET. 

 

 

Apesar de 2020 ter sido um ano atípico em função da pandemia, e embora esse período 

tenha representado uma diminuição nas ações de fiscalização (março - agosto), conforme 

podemos perceber no gráfico abaixo, conseguimos atingir algumas das metas estabelecida 

no Plano Anual da Fiscalização, aprovado pela Diretoria Executiva da autarquia, com 

destaque para a fiscalização de Pessoa jurídica. 

Em 2019 foram abertos 116 processos de fiscalização, e em 2020 mais 236, totalizando 352 

processos, o que significa um acréscimo de 43% da meta estabelecida no Plano Anual de 

Fiscalização, que seria de 164 processos. 

Editais de Licitação e  
Concursos Público fiscalizados 

11 
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Outras ações foram desenvolvidas pelo setor de fiscalização, a exemplo da solicitação de 
impugnação de editais de concursos e licitações, tendo como resultado a alteração de 
alguns editais divulgados por algumas Prefeituras, de acordo com a solicitação do CRA-AL, 
bem como a solicitação de impugnação de editais no serviço Público. 

Ainda foi enviado ofício orientativo à Procuradoria Geral do Estado, no qual solicitamos 
uma visita para discutirmos a necessidade de fazer cumprir a Lei com relação à 
contratação de Empresas para prestação de serviços. 

 

 

 

 

 

 
Empresas fiscalizadas in loco 20 

Notificações expedidas a empresas 
com atuação sem responsável técnico 

/// 112 

Abertura de  
processos de 
fiscalização 

/// 

43% 
acréscimo de Processos 

de fiscalização 

mais de 

350 
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PROGRAMAS DO CRA-AL 

 

Encontros no CRA 

O CRA-AL, por meio da Diretoria de 
Desenvolvimento Institucional, promoveu em 
2019 e 2020 novas edições do programa 
intitulado “Encontros no CRA”.  

O programa conta com palestras, apresentação 
de cases, e é realizado mensalmente no 
auditório do CRA-AL. 

DATA TEMA PALESTRANTE  

30/04/2019 
Desafios e aprendizados na construção de uma 
Startup - Case Doity 

Uziel Barbosa 

30/05/2019 
Empreender com gestão e inovação faz toda a 
diferença 

Douglas Lima, Luciana 
Rocha, Thiago Pereira e Junior 

Destak 

18/07/2019 
Educação financeira in company: o 
funcionamento do mercado financeiro 

Cláudio Souza 

28/08/2019 
Política Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Maceió – Lei nº 6.902/2019 

Iria Almeida, Natália Peixoto, 
Eliana Sá e Renata Fonseca 

09/10/2019 Evasão e redução de matrículas: os desafios da 
Administração 

Mauro Kreuz 

12/11/2019 Customer experience: a era das experiências Nikolas Siqueira 

04/03/2020 Empreendedorismo Feminino Danielle Cândido 

 

Devido à pandemia mundial do Covid-19, a agenda para 2021 do programa Encontros no 

CRA foi suspensa temporariamente desde o mês do março. 

 

 

 

 

 

 

343 Ao todo, foram 

Profissionais 
e estudantes capacitados 
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CRA vai às IES 

Com o objetivo de contribuir para a conscientização dos estudantes, professores e 
coordenadores do curso de bacharelado e tecnológico em Administração sobre o exercício 
legal da profissão no Brasil, a autarquia, ao longo dos anos 2019 e 2020, visitou mais 20 
Instituições de Ensino na capital e no interior do Estado, através do programa “CRA vai às 
IES”.  

 

 

 

 

 

 

CRA JOVEM 

O CRA Jovem existe para fortalecer o elo entre a autarquia e os jovens estudantes de 

administração, com uma série de ações que os aproximam do mercado de trabalho.  

Atualmente 200 estudantes fazem parte do grupo. Uma das ações que integram este 

programa é o acesso à informação, palestras e conversas realizadas pelo CRA-AL, além de 

comunicação direta com o CRA por meio do aplicativo Whattsapp. 

 

 

 

 

20 
Ao todo, foram mais de 

IES visitadas 

Mais de 200 jovens integrados ao CRA-AL 

via WhatsApp! 
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CRA EM NÚMEROS 

 

 

  

168 novos registros em 2019 

Registros em 2019 3.311 

2.890 Pessoas Físicas 

421 Pessoas Jurídicas 

Registros em 2020 

121 novos registros em 2020 

3.468 

3.012 Pessoas Físicas 

456 Pessoas Jurídicas 

RECEITA 

Aumento de 

32,5 % 

R$ 745.308,49 

Em 2019 

Em 2020 

R$ 987.593,34 

Até a data do fechamento deste Relatório, o CRA-AL tinha consolidado os dados até 18/12/2020. 
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Deve apenas 2019 

Deve apenas 2020 

Até a data do fechamento deste Relatório, o CRA-AL tinha consolidado os dados até o dia 30/11/2020. 
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COMUNICAÇÃO 

 

Redes Sociais 

Na era digital, o CRA-AL acompanha os movimentos nas redes sociais. A autarquia está 
presente com as principais contas – Facebook e Instagram. Com uma estratégia voltada para 
conteúdo que envolve o profissional e estudante de Administração, as páginas do CRA-AL se 
reformularam. Nossos perfis trazem mais interatividade com as informações para os 
profissionais e estudantes de Administração. 

   

 

 

Inclusão social 

 

O Conselho Regional de Administração de 

Alagoas implantou em seu site o aplicativo 

alagoano Hand Talk, cuja missão é quebrar as 

barreiras de comunicação entre surdos e 

ouvintes.  

O aplicativo também foi apresentado aos CRAs, 

durante o Fórum de Presidentes do Sistema 

CFA/CRAs, realizado no 20 de novembro de 

2020), em Brasília/DF. 
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Site 

O CRA-AL aderiu ao projeto portal modelo, e passou a ter a mesma identidade visual 

aplicada ao portal do Conselho Federal de Administração (CFA), porém customizada para a 

realidade do regional. 

Criar uma identidade visual para todas as ferramentas de comunicação digital do Sistema 

CFA/CRAs trará maior reconhecimento e unidade das ações e atividades desenvolvidas em 

prol da profissão. 
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EVENTOS 
 

ADMMandaver 

O ADMMandaver nasceu com o objetivo de fomentar o diálogo sobre empreendedorismo 

entre os alagoanos, além de ser uma ação de responsabilidade social do Conselho Regional 

de Administração de Alagoas, com o intuito de reverter os 

valores das inscrições para o Instituto Mandaver, 

organização social sem fins lucrativos que atende a 

população que vive nas comunidades carentes do bairro 

do Vergel do Lago, em Maceió, Alagoas. 

O evento teve como idealizadores Jociara Correia, 

presidente do CRA-AL, Carlos Jorge, embaixador do 

Instituto Mandaver e o Administrador Alberto Antunes. 

A primeira edição do ADMMandaver teve como tema central “O Empreendedorismo que 

transforma”, e foi realizada no dia 28 de março de 2019, no auditório do hotel Ritz Lagoa da 

Anta, no bairro de Cruz das Almas, na capital alagoana e foi um sucesso, contou com mais de 

500 inscritos, entre profissionais da administração, estudantes, empresários e servidores 

públicos. 

   

 

Diversos profissionais de destaque no mercado nacional participaram do evento ministrando 

palestras, painéis, mantendo diálogo e troca de experiências com o público presente. As 

indústrias alagoanas, como o Grupo Illa; Grupo Coringa, Copra e Pajuçara Alimentos, 

empresas que, juntas, representam mais de 30% do PIB alagoano, participaram do painel 

mediado por Luana Tavares, diretora do Centro de Liderança Pública (CLP) de São Paulo, 

mostraram quais os desafios que o setor enfrenta, tanto para manter o ritmo de 

crescimento, quanto para encarar a situação econômica do país. 

 

ADMMandaver 
mais de 

800 
participantes 
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A segunda edição foi realizada no agreste alagoano, na cidade de Arapiraca, no dia 17 de 
setembro, também em 2019, com o tema central “Empreendedorismo e liderança” e 
também foi um sucesso, contou com mais de 250 participantes. 

 

A edição contou com importantes nomes do empreendedorismo da região, como Lucas 
Paiva, Nathanael Lucas, Adm. Julianna Gomes e Adm. Ibn Pinto, Manoel Pinto, além de uma 
palestra magna sobre EMPREENDEDORISMO E LIDERANÇA, ministrada pela Luana Tavares, 
CEO do Centro de Lideranças Públicas de São Paulo. 

  

Em 2020, a 3ª edição do ADMMandaver, com o tema central: “Empreendedorismo e 

inovação”, foi realizada no dia 29 de setembro, de forma virtual, atendendo aos protocolos 

sanitários das autoridades de saúde, tendo em vista a pandemia de COVID-19,  e contou com 

68 participantes, além de grandes nomes da inovação e do empreendedorismo alagoanos. 
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