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O que é o CRA-SP
• Criado pela lei 4769 em 9/9/1965
• Órgão de fiscalização e orientação profissional 

da área de Administração
• Composto pelo CFA e 27 Regionais e todos 

estados da federação e no Distrito Federal
Profissionais Registrados

PF PJ
Brasil 358.827 42.150
São Paulo 65.226 7.840

Estudantes
Brasil 1.305.571
São Paulo 378.027

Relatório CFA – jun/17

Censo Educação Superior 2015



• Bauru
• Campinas
• Presidente Prudente
• Ribeirão Preto
• São José do Rio Preto
• São Jose dos Campos
• Santos
• Sorocaba

Seccionais



Missão, Visão e Valores
• Missão:

– Disseminar a importância da Ciência da Administração e 
promover o seu reconhecimento nos meios acadêmicos, 
empresariais e governamentais.

• Visão
– Ser referência como Entidade representativa no campo da 

Administração, sendo reconhecida, valorizada e respeitada 
perante a Sociedade.

• Valores
– Ética, Responsabilidade Social, Legalidade, Compromisso, 

Justiça, Transparência.



“Nosso caráter é o resultado de 
nossa conduta.”

Aristóteles



“Em um mundo civilizado, a lei 
deve flutuar sobre um mar de 

ética.”
Aristóteles



Regras Áureas nas Grandes 
Religiões do Mundo 

Budismo
Não trates os outros como não gostarias que te tratassem.(O 
Buda, Udana-Varga 5, 18)

Confucionismo
Uma expressão resume a base de toda a boa 
conduta…bondade carinhosa. Não faças aos outros o que não 
queres que te façam a ti. (Confúcio, As Analectas 15, 23)

Espiritualidade Indígena
Estamos tanto mais vivos, quanto mais viva conservarmos a 
terra. (Tuxaua Dan George)

Hinduísmo
Este é o resumo de qualquer dever: não faças aos outros nada 
que te magoasse se te fizessem a ti. (Mahabharata 5, 1517)

Islamismo
Nenhum de vocês crê verdadeiramente até que deseje aos 
outros o que deseja para si mesmo. (O Profeta Maomé, 
Hadito)

Judaísmo
O que é odioso para ti, não o faças a outrem. Isto é toda a 
Torá; tudo o mais é comentário. Vai e aprende-a. (Hillel, 
Talmud, Shabbat 31ª)

Taoísmo
Considera os ganhos e as perdas de outrem como se fossem 
os teus próprios. (Lao-Tsé, T’ai Shang Kan Ying P’ien, 213-218)

Zoroastrismo
Não faças aos outros o que é injurioso para ti. (Shayast-na-
Shayast 13, 29)

Cristianismo
Em tudo, trata os outros como gostarias que te tratassem; porque esta é a lei  

dos profetas. 
(Jesus, Evangelho de São Mateus 7, 12)





A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO

• Eleições pela internet desde 2008
– Processo transparente, avaliado pelo TSE que 

aumentou a participação dos registrados e evitou 
eventuais tentativas de interferência 

• ISO-9001
– Primeiro da categoria a obter certificação em 

1998
– Primeiro órgão a categoria  obter certificação 

ISO-9001 versão 2015



A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO
Conservação de praças e 

jardins

Catalogação e 
preservação de árvores



Ações para o Estudante
• Carteira de Estudante

– Participação em palestras e eventos promovidos pelo Conselho
– Utilização do Clube de Serviços e de seus                                     

descontos em academias, faculdades, cursos de                                     
idiomas, medicamentos, lazer e turismo,                                              
entre outros convênios.

– Obtenção de plano/seguro de saúde com os                                  
melhores preços e condições.

• Posto do CIEE
A sede do CRA-SP abriga um posto do Centro de Integração 
Empresa Escola (CIEE), onde são disponibilizadas ofertas de 
estágio para os estudantes de Administração



Programa de Relacionamento 
Acadêmico 

• 305 Representantes cadastrados  
• 298 Apresentações Institucional
• 205 Colações de Grau
• 202 Diplomas de Mérito Acadêmico
• 123 Prêmios de Mérito Acadêmico Docente

janeiro a julho de 2017



CRA-SP na Minha Cidade
• Serviço Itinerante do CRA-

SP para atendimento a 
profissionais e estudantes

• Ler é Saber: Compartilhe 
um Livro

• Atendimento a população 
geral na emissão de CTPS, 
na hora, quando em 
algumas cidades teriam 
que esperar semanas



29 Grupos de Excelência



Encontro do Conhecimento em 
Administração 

28-set



Semanas Temáticas

Empreendedorismo e 
Inovação

Junho/17
Administrador e o Poder 

Judiciário
Agosto/17

Comércio Exterior e 
Logística

Março/17
Carreiras do Jovem 
Administrador

Maio/17



Convênios e Parcerias



Atendimento ao Público
• Registro

– Emissão de carteira em no máximo 40minutos

• Telefone
– Padrão é atendimento no 1º toque

• Ouvidoria
– Respostas imediatas a todas demandas

• Pesquisas de Satisfação
– Semanalmente analisadas em plenária, sem 

qualquer filtragem



Fiscalização Orientativa
• Material educativo para 

profissionais, empresas e órgãos 
públicos (realizadores de concurso)  

sobre os benefícios de ter 
uma administração 
profissional e habilitada.



Novo Portal de internet



Obrigado
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