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RESUMO

CARVALHO, Bruno. Elaboração de um plano de marketing, para o Conselho Regional de
Administração de Santa Catarina, visando fortalecer e fidelizar a classe dos
administradores para o período de julho de 2004 a julho de 2005. 2004 77f. Trabalho de
conclusão da graduação em administração. Curso de Administração, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

Este trabalho foi realizado no Conselho Regional de Administração de Santa Catarina com o
objetivo de fortalecer e fidelizar a classe profissional dos administradores de Santa Catarina. Para
isso, foi desenvolvido um plano de marketing buscando atrair um maior numero de
administradores para o órgão que representa esta classe, CRA/SC. Para a realização do plano de
marketing, foi utilizada a pesquisa exploratória quanto os fins e quanto aos meios realizou-se
pesquisa documental, bibliográfica e participante. Ao final do trabalho foram identificadas as
principais ameaças e oportunidades, além das forças e fraquezas do CRA/SC e após essa analise
foi confeccionado o plano de ação para alcançar o objetivo de um crescimento de 20% no numero
de administradores registrados.

Palavras-chave: Plano de Marketing, planejamento estratégico, marketing, CRA/SC.
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1 IN TRODUÇÃ O
Este trabalho tem como objeto de estudo a classe profissional dos administradores de
Santa Catarina representada pelo Conselho Regional de Administração de Santa Catarina
(CRA/SC). 0 intuito deste trabalho foi elaborar um plano de Marketing focado para a fidelização
dos administradores perante o CRA/SC.
0 plano foi elaborado para o CRA/SC que é um órgão consultivo, orientador,
disciplinador e fiscalizador do exercício da profissão de Administrador. E uma Autarquia Federal
dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e
financeira.
A missão do CRA/SC 6, "Promover a difusão da ciência da administração e a valorização
do administrador, em defesa da sociedade catarinense".
Ao contrario de algumas profissões como o direito, o administrador não é obrigado e se
registrar no CRA para exercer sua profissão. Porém a lei 4.769, aprovada pelo decreto de lei
61.934/67, dispõe sobre o exercício da profissão do administrador, fornecendo respaldo a
fiscalização mantida pelo CRA/SC. Isso faz com que o CRA/SC tenha a sua função, de
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão do administrador, dentro das areas privativas do
administrador, descritas pela lei.
Ou seja, esta lei proibe que as Areas abrangidas por ela e seus desdobramentos, sejam
realizados, dentro da empresa, por funcionários que não são graduados em administração ou não
registrados no CRA/SC. A lei garante que essas áreas devem ser de exclusividade dos
administradores formados e registrados no conselho regional.
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A lei também prevê que, serão obrigatoriamente registrados nos CRA's as empresas,
entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador,
enunciadas nos termos da lei.
Diante desta situação surgiu no pesquisador o interesse por aprofundar este tema, para
saber um pouco mais sobre: "Por que grande parte dos administradores não participa do
CRA/SC?". 0 autor não pretende buscar todas as respostas neste trabalho mais sim buscar alguns
meios de atrair mais bacharéis em administração para participarem do CRA/SC, representando os
interesses da profissão e tornando esta classe mais representativa.
Sabe-se hoje que os altos indices de desemprego vêm exigindo cada vez mais a
qualificação profissionais dos empregados. Muitas pessoas estão ficando fora do mercado de
trabalho porque não tem um diploma. Esta realidade tem feito com que, um grande numero de
faculdades, abram suas portas mesmo correndo o risco de não manter um bom nível de ensino
para os alunos.
Se as faculdades de administração perderem o bom nível de ensino, irão formar
profissionais com baixa qualificação, pondo em risco a imagem dos administradores. Para evitar
esta situação de risco, é necessário que o CRA/SC, como órgão fiscalizador,

esteja o mais

conciso possível, contando com a participação da maioria dos profissionais.
0 plano de marketing foi A ferramenta escolhida para estudar este tema no campo da
administração. Essa escolha se deu pelo fato de ser uma ferramenta onde podemos analisar o
ambiente que envolve esta organização e a partir dai estimular o nosso pensamento estratégico
para que possamos projetar alguns cenários diante da situação em que se encontra o nosso
ambiente e as suas tendências.
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1.1

Problema de Pesquisa

0 problema de pesquisa é aquilo que se pretende responder com ela. Segundo Tomanik
(1994, p.141) o problema deve ser amplo, ser expresso de maneira clara e ter limites
estabelecidos.
Para Gil (1991, p.29-30) o desenvolvimento do tema necessita de algumas regras claras,
como: o problema deve ser formulado como pergunta; deve ser claro e preciso; o problema deve
ser empírico; deve ser suscetível de soluções; e o problema deve ser delimitado a uma dimensão

viável.
Assim o problema foi definido, como:
"Quais as ações para fortalecer e fidelizar a classe dos administradores de Santa

Catarina?"
1.2 Objetivos

Os objetivos estão divididos em dois subgrupos: objetivo geral e objetivos específicos.

1.2.1 Objetivo Geral

Elaborar um plano de marketing para o Conselho Regional de Administração do Estado
de Santa Catarina, visando fortalecer e fidelizar a classe dos administradores para o período de
julho de 2004 a julho de 2005.

1.2.2

Objetivos Específicos
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a) Levantar e conhecer as metas e atividades do CRA/SC;
b) Reunir informações sobre o ambiente em que o CRA/SC esta inserido;
c) Elaborar estratégias que possam atrair novos clientes;
d) Traçar estratégias de fidelização focadas nos graduandos em administração;
e) Elaborar um plano de Ação para atingir o alcance dos objetivos de marketing.

1.3

Justificativa

Segundo Castro (1997, p.55)

"uma tese deve ser original, importante e viável. Cada um desses critérios apresenta uma
direção. Dizemos que um tema é importante quando está, de alguma forma, ligado a urna
questão que polariza ou afeta um segmento da sociedade. Original é aquele estudo cujos
resultados tem o potencial para surpreender".

A viabilidade se refere is condições de conclusão e implementação de um projeto de
pesquisa. Estas condições para a conclusão do projeto podem variar dependendo do projeto. As
principais condições se referem ao tempo disponível, custo do projeto e acesso is informações.
A originalidade desta pesquisa se justifica pelo fato de poucos pesquisadores terem
realizado estudo cientifico para o órgão que representa a sua própria profissão. Este trabalho pode
trazer resultados capazes de surpreender os administradores ao mostrar o grande potencial desta
categoria, que não vem sendo explorado.
A importância deste estudo está na busca de uma maneira de fortalecer a classe
profissional dos administradores de Santa Catarina para que estes tenham um maior poder de
barganha na luta pela organização desta classe e pelos seus direitos profissionais que muitas
vezes são violados pela falta de legislação especifica para a pratica da administração.
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Tem-se dado muita importância para trabalhos acadêmicos voltados para os mais diversos
segmentos da indústria e do comércio, porém poucos trabalhos científicos tratam da aplicação do
marketing na própria profissão do administrador. A realização de urn estudo como este, em uma
organização como o CRA/SC é de extrema importância para o aperfeiçoamento e imagem desta

profissão no Brasil.
E para o pesquisador o interesse em poder ajudar esta que será sua profissão após a
conclusão de seu curso de graduação em administração na Universidade Federal de Santa
Catarina.
A idéia surgiu durante conversas informais com alguns administradores que
demonstraram preocupação com a desvalorização da classe, por parte dos próprios
administradores. O tema foi debatido durante o encontro de professores e gestores dos cursos de
administração de Santa Catarina, que ocorreu no a.no de 2003 na cidade de Joinville, com a
participação do pesquisador nos debates.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Estratégia

E comum a ouvirmos, relatos de executivos, que venceram seus concorrentes, narrados
em termos militares. Isso não ocorre por acaso, as estratégias empresariais em muito tem haver
com as estratégias desenvolvidas pelos militares nos campos de guerra.
0 termo estratégia vem do grego strategos, que significa general. Antigamente significava
a arte e a ciência de levar as forças militares à vitória. Segundo Oliveira (2004, p.190) "Antes de
Napolea°, estratégia significava a arte e a ciência de conduzir forças militares para derrotar o
inimigo ou abrandar os resultados da derrota."
Mais tarde esta arma dos militares foi adaptada para a realidade política, econômica,
empresarial dentre outros movimentos da sociedade. Segundo Steiner' apud Oliveira(2004,
P.190) " Na época de Napoleão, a palavra estratégia estendeu-se aos movimentos politicos e
econômicos visando a melhores mudanças para a vitória militar."
Hoje em dia uma empresa sem estratégias é uma empresa que esta vulnerável as
mudanças da concorrência. Com a abertura dos mercados e a globalização as empresas tiveram
que passar a pensar mais estrategicamente para sobreviver A. concorrência.
Para Oliveira (2004, p.191) "numa empresa, a estratégia está relacionada à arte de
utilizar, adequadamente, os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a
minimização dos problemas e a maximização das oportunidades."
Tendo em vista a alta competitividade que as empresas enfrentam hoje em dia, é
necessário que estratégias sejam definidas para que a empresa continue competindo no seu
STEINER, George A. Top management planning. New York: Macmillan, 1969.
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mercado. Porém ao contrario do que muitos pensam, estratégias não se restringem a empresas de
mercados competitivos, para Cobra (1991, p. 17) "...mesmo as organizações que independem da
ação da concorrência se beneficiam da utilização da estratégia para otimizar seus negócios."
De acordo com Nickels e Wood (1999, p. 20) "Uma estratégia é um plano usado para
guiar as decisões e ações de todas as pessoas dentro da organização." Este conceito é muito
importante para que todos, dentro da organização, sigam para um mesmo objetivo final. A
estratégia deve funcionar como um barco em alto mar que irá enfrentar uma tempestade, e todos
devem realizar suas tarefas de acordo com a estratégia definida para arrostar a tempestade.
Porem devem ser tomados alguns cuidados quando se utiliza a estratégia como um plano
muito rígido, a estratégia serve como um caminho padrão para se chegar a um objetivo e não
como um plano engessado. As estratégias precisam acompanhar o mercado com a velocidade que
o mercado exige, caso contrario podem passar da posição de aliadas a inimigas para as empresas.

Segundo Porter (1986, p.49-60) as estratégias são métodos para superar os concorrentes
de uma empresa. Em algumas, a estrutura indicará que todas as organizações podem obter altos
retornos; em outras, o sucesso com uma estratégia pode ser necessário apenas para obter retornos
acessíveis em sentido absoluto. Para o autor existem três estratégias genéricas , para superar os

concorrentes. A primeira é liderança no custo total, que consiste no alcance da liderança de
mercado através de custos menores, aliados ao conjunto de políticas direcionadas para os
objetivos institucionais. Este tipo de liderança necessita investimentos altos uma vez que exige a
construção agressiva de instalações em escala eficiente.
Este tipo de liderança acarreta alguns riscos, como:
a) aprendizado de baixo custo por novas empresas que entrem no mercado, por meio da
capacidade de investimento ou mesmo da imitação;
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b) perda do foco no produto e atenção exagerada nos custos;

c) Inflação em custos, que estreitam a capacidade da empresa manter o diferencial de prego
suficiente para compensar a imagem da marca do produto, em relação ao preço dos
concorrentes ou outras formas de diferenciação;

d) Mudança tecnológica capaz de anular o investimento ou o aprendizado anterior.

A segunda vantagem estratégica é a diferenciação que consiste em diferenciar o produto
ou serviço, criando algo que seja considerado único pelo cliente. A diferenciação proporciona a

liderança perante os concorrentes, devido a lealdade dos clientes com relação à marca e menos a
variação de preço. Porém a diferenciação também traz alguns riscos, como:
a) A necessidade dos compradores em relação ao fator de diferenciação pode diminuir. Isso
pode ocorrer à medida que os compradores se tornem mais sofisticados;
b) a maturação do mercado pode igualar os níveis de diferenciação;
c) as diferenças de custos entre os concorrentes, podem não manter a fidelidade do cliente,
buscando produtos mais baratos, optando por sacrificar as características que diferenciam
a empresa das demais.
A terceira e ultima abordagem, é o enfoque. Esta estratégia enfoca determinado tipo de
cliente, segmento, mercado geográfico ou produto. 0 enfoque age com base para que a empresa
possa atender seu alvo estratégico melhor que os concorrentes. Contudo, possui alguns riscos que

são:
a) 0 diferencial de custos elimina a vantagens de custos o qual atende um alvo estreito ou
anula a diferenciação alcançada pelo enfoque;
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b) Os concorrentes encontram sub-mercado dentro do alvo estratégico e desfocalizam a
empresa com estratégia de enfoque;
c) As diferenças nos produtos ou serviços pretendidos entre o alvo estratégico e o mercado,
como um todo se reduzem.

As estratégias podem ser classificadas de diferentes formas de acordo com Oliveira
(2004, p.194-195). 0 autor cita algumas formas de classificação para ajudar o executivo a se
enquadrar em uma delas ou mais:

a) Quanto à amplitude - Elas podem ser classificadas em tits tipos. Macroestratégias,
correspondem h. ação que a empresa irá tomar perante o ambiente, tendo em vista sua
missão e seus propósitos. Estratégia funcional que corresponde a uma área funcional da

empresa. E a ultima é a microestratégia ou subestratégia que corresponde a Area de
atuação operacional da empresa.
b) Quanto à concentração — Elas podem ser puras, na qual se tem o desenvolvimento
especifico de uma ação numa área de atividade ou podem ser conjunta, que
correspondem a uma combinação de estratégias.

c) Quanto a qualidade dos resultados — Podem ser estratégias fortes, que causam grande
impacto na empresa, ou fracas que são estratégias mais amenas.
d) Quanto a fronteira — Estratégias internas a empresa, estratégias externas ou a combinação
das duas estratégias que proporciona a interligação entre aspectos internos e internos da
empresa.
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e) Quanto aos recursos aplicados — Existem as estratégias de recursos humanos, estratégias
de recursos não humanos, estratégia de recursos não humanos e humanos ou pode ser
enfocada para outros tipos de recursos.
O Quanto ao enfoque — Podem ser classificadas como estratégias pessoais ou empresariais.
Enfim existem inúmeras classificações e tipos de estratégias, cabe ao estrategista optar
pelas estratégias mais convenientes a empresa e a situação atual e futura.

2.2

Marketing de Serviços

Graças ao grande crescimento que o setor de serviços vem tendo em todo o mundo,
inclusive no Brasil, varias literaturas e conceitos, vem surgindo a cada ano, dando a devida
importância para este setor e aperfeiçoando cada vez mais a qualidade dos serviços.
Para Crathme11 2, citado por Cobra (1987, p.3-4) serviço

é "uma mercadoria

comercializável isoladamente, ou seja, um produto intangível que não se pega, não se cheira, não
se apalpa, geralmente não se experimenta antes da compra, mais que permitem satisfações que
compensam o dinheiro gasto na realização de desejos e necessidades dos clientes"
Segundo Lovelock e Wright (2002, p.5)
"Serviço 6 um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra. Embora o
processo possa estar ligado a um produto Esico, o desempenho 6 essencialmente
intangível e normalmente não resulta em propriedade de nenhum dos fatores de
produção."

Os produtos intangíveis requerem um tratamento especial, pois ao contrario dos produtos
tangíveis, onde os benefícios são de fácil percepção pelo consumidor, nos produtos intangíveis,

2

RATHMELL, Joh M Marketing in teh servicesector, Cambridge Massachusetts, winthror Publishers, Inc.,1974.
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como os serviços, é essencial que se tenha habilidade para comprovar para os consumidores os
beneficios gerados pelo serviço.
Segundo Nickels e Wood (1999, p.162) "o sucesso do marketing de produtos intangíveis
depende da habilidade de provar aos consumidores que o serviço ou idéia oferece beneficios
reais."
A maioria dos autores diverge na hora de listar as principais características dos serviços
em relação aos bens, porem a característica que mais ocorre é a intangibilidade dos serviços.
A intangibilidade é um dos grandes desafios para o marketing de serviços, pois o serviço é
uma realização que não pode ser tocada, sentida ou cheirada, porém o cliente precisa perceber os
beneficios de se comprar um serviço mesmo não podendo levar este serviço para casa, assim
como os produtos que oferecem um bem.
Outra especificidade dos serviços é o envolvimento do cliente no processo. Segundo
Fitzsimmons

e

Fitzsimmons (2000, p.46) "Serviços são criados

e consumidos

simultaneamente..." Por isso eles exigem uma interação muito maior entre a empresa prestadora
do serviço e o cliente, além de criar uma característica critica para administração de serviços pois
os mesmos não podem ser estocados.
Se baseando no exemplo de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000, p.48), imagine um vôo
com metade das poltronas vazias e outro lotado com uma lista de espera de 15 passageiros tornase impossível utilizar os assentos que não foram utilizadas no primeiro vôo neste vôo que esta
lotado, portanto os serviços se tornam perecível com o tempo
Para Cobra (1987) existem 6 características básicas que diferenciam serviços de produtos
em geral:
a) os serviços são mais intangíveis do que tangíveis;
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e fácil muito mais fácil perceber um produto que representa um bem e que pode ser apalpado,
tocado, do que perceber um serviço que é algo que se consome mais que não se possui.
b) Os serviços são simultaneamente produzidos e consumidos
Ao contrario dos produtos que são primeiramente produzidos e depois consumidos os
serviços são vendidos e depois produzidos e consumidos simultaneamente.
c) Os serviços são menos padronizados e uniformes
Nos serviços o componente humano é o que prevalece na produção por isso torna-se difícil a
sua produção uniforme e padronizada, mesmo que se busque isso.
d) Os serviços não podem ser estocados
Produtos podem ser produzidos e estocados para a venda futura, já os serviços não podem ser
estocados pois são produzidos e consumidos simultaneamente.
e) Via de regra não podem ser protegidos por patentes
Os serviços são facilmente copiados e raramente podem ser protegidos por patentes
f) t difícil se estabelecer o preço

Como o principal custo dos serviços é o trabalho humano fica difícil estipular o valor
deste trabalho por quem o produz.
Já para Lovelock e Wright (2002, p.16-21) as diferenças básicas associadas ao marketing
e a administração de serviços das tarefas envolvidas nos bens físicos são maiores que as
citadas por grande parte dos autores. Para eles as diferenças citadas pela maioria dos autores,
costumam simplificar demais o ambiente do mundo real e por isso eles listam 9 diferenças
básicas:
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a) Os clientes não obtem propriedade;
0 cliente extrai o valor do serviço sem obter nenhuma propriedade permanente de um

elemento tangível.
jb) Os produtos dos serviços são realizações intangíveis;

A realização do serviço é via de regra algo intangível mesmo que em alguns casos o
serviço utiliza bens tangiveis para a sua complementação, isso muda o modo como o cliente

sell tratado na entrega do serviço, pois os interesses não são os mesmos de uma aquisição
tangível.
c) Hi maior envolvimento dos clientes no processo de produção;
comum que o cliente seja ativamente envolvido em ajudar na produção do serviço. Em
alguns casos eles são envolvidos pelo auto-atendimento (como o saque de dinheiro em um
caixa 24 horas) e em outros pela cooperação com a pessoa que esta desenvolvendo o serviço
em contextos como barbearia, faculdades ou tratamentos de pacientes.
d) Outras pessoas podem fazer parte do produto;
Muitas vezes a satisfação do cliente, quando adquire um serviço, depende da interação
deste com as demais pessoas que estão envolvidas no mesmo, tornando estas pessoas parte do
produto. Quando andamos de metro, nossa experiência vai depender das condições de uso do
mesmo, das demais pessoas que estão utilizando o metro no mesmo momento e das pessoas
que atendem os clientes.
e) Hi maior variabilidade nos insumos e produtos operacionais;
Produtos manufaturados são facilmente padronizados e recebem um filtro no controle de
qualidade antes de comercializarem o produto fmal já com os serviços é diferente pois são
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consumidos e produzidos simultaneamente por pessoas tornando dificil unificar a
variabilidade.
O Muitos serviços são de difícil avaliação pelos clientes;
Muitos produtos têm características que não são percebidas na escolha do mesmo, e que
só são percebidas depois da compra ou durante o consumo, além de atributos de confiança
que os clientes acham dificil de avaliar mesmo depois do consumo.
{./g) Normalmente há uma ausência de estoques;
Como os serviços são ações e não um artigo tangível eles se tornam perecíveis com o
tempo e por isso não podem ser estocados.
h) 0 fator tempo é relativamente mais importante;
Alguns serviços como hospitais, restaurantes e cabeleireiros exigem a presença fisica dos
clientes e por isso tem um tempo máximo para serem realizados dentro do tempo que o
cliente admita esperar.
i) Os sistemas de entrega podem envolver canais eletrônicos e físicos;
No caso de distribuição por canais físicos os serviços possibilitam a concentração do
ponto de consumo, produção e loja de varejo em um mesmo local. Neste caso a empresa
responsável pelas pessoas que estão em contato com o cliente e os demais clientes para que
estes não causem incomodo aos demais clientes.
0 marketing de serviços envolve todas as atividades necessárias para que o cliente saia
satisfeito com o serviço prestado pela empresa. Ou seja, não basta simplesmente fazer o seu
serviço bem feito se o seu produto depende de outros serviços complementares.
Se um turista se hospeda em um hotel e é bem recebido e hospedado neste hotel da
maneira que o cliente esperava, porém não tem uma boa hospitalidade nos passeios turísticos que
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comprou de outras empresas, provavelmente este cliente não voltará para este hotel porque não
ficou satisfeito com a cidade.

Para Cobra e Zwarg (1987, p.98) "...não basta vender um serviço, 6 preciso assistir ao
cliente ou ao usuário para que ele possa ter satisfação com a venda ou uso do serviço,
dependendo do enfoque de distribuição ou de uso respectivamente."

Para Cobra e Zwarg (1987, p.98) ainda hi duas categorias de serviços. A primeira é o
Serviço-padrão que 6 aquele serviço básico esperado pelo cliente e a segunda 6 a do serviço

extraordinário que supera as expectativas do cliente, 6 algo hi mais que o esperado pelo cliente
quando se contrata determinado serviço.
Ainda, usando um exemplo similar ao de Cobra e Zwarg (1987, p.98), se uma empresa

"a" fornece o serviço "s" com a agregação de serviço "as" e a empresa "b" fornece o serviço "s"
com agregação de valor "bs" conseqüentemente teremos dois produtos iguais "s" com o formato

final diferenciado pelo valor agregado que cada empresa anexou ao seu produto.
Não basta agregar valor a um produto se o mesmo não dispor de uma qualidade, pelo
menos, aceitável pelo cliente e deve garantir esta qualidade. Para Cobra e Zwarg (1987, p.100) "

Se o serviço é de má qualidade, não ha como proporcionar satisfações ao consumidor. Reparar
um serviço de ma qualidade não é apenas assegurar um funcionamento ou utilização, é reparar
prejuízo.
Para se alcançar um bom nível de qualidade no serviço, é preciso cada vez mais aprender
com os clientes, Mimi de contas todos os esforços são gastos para que se consiga atingir um alto

nível de satisfação percebida pelo cliente, então a maneira mais fácil de se alcançar isto é através
do próprio cliente.
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2.3

Composto de Marketing

O composto de marketing segundo Cobra e Zwarg (1987, p. 87) é "...a integração ótima
dos instrumentos de marketing através da qual a empresa se comunica com o mercado, para
alcançar vantagens competitivas." E para se alcançar esta integração ótima é necessário conhecer
a fundo os clientes suas necessidades e como atende-los
O Professor Raimar Richers apud Cobra e zwarg (1987, p. 89) Desenvolveu um sistema
de marketing que ficou conhecido como os 4 As, que significam análise, adaptação, ativação e
avaliação. Neste sistema é descrita a integração da empresa com o seu meio ambiente em função
dos seus objetivos e através da efetiva ação das ferramentas do composto de marketing, veja a
seguir:

a) Análise: através da pesquisa de mercado a empresa pode descobrir necessidades de
atendimento não satisfeitas. Pode também levantar a opinião dos consumidores acerca da
qualidade dos serviços prestados. As informações obtidas através de dados secundários

publicados em estatísticas, permitem ao lado da pesquisa de dados primários, configurar,
um Sistema de Informações de Marketing , que é uma ferramenta de planejamento e
controle que permite as empresas avaliarem seu mercado, tendências e expectativas e a
partir dai formularem estratégias especificas.
b) Adaptação: os serviços da empresa devem estar adaptados as exigências do mercado. Esta
adaptação é conseguida através do composto de serviços, configurado da seguinte forma:

design é a configuração do serviço, a maneira como o serviço sera configurado para
atender as necessidades e desejos dos consumidores. A configuração fisica como layout e
instalações devem ser configuradas de maneira que se adapte ao gosto do pablico-alvo. 0
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segundo ponto é a embalagem que é um grande atrativo para os clientes, muitos clientes
costumam consumir produtos que tenham uma embalagem atraente, porem deve se tomar
cuidado com exageros que podem passar uma imagem de custos elevados para manter
determinada fachada. 0 terceiro ponto é a marca, ou seja, o nome da instituição. E muito
importante criar uma marca forte que inspire confiança, respeito e qualidade para os
clientes. Uma marca forte também pode atrair clientes pelo status agregado a ela. 0
ultimo ponto é aos serviços e garantias ao cliente. A satisfação do clientes esta ligada a
vários fatores e um deles é o beneficio além do esperado pelo cliente e a adaptação do
serviço as necessidades do cliente, entre outros.
c) Ativação: para tornar a venda atuante, dos produtos, é necessária a elaboração de algumas
atividades, como: distribuição e logística — nos serviços a distribuição pode ser
simplificada, em alguns casos, pela internet simplificando a logística, porém em outros
tipos de serviço, como cabeleireiro e hospedagem isso não é possível pois exige a
presença do cliente no processo de produção mesmo assim pode-se concentrar a
produção, ponto do varejo e atendimento em um único ponto; venda pessoal — são todos
os esforços empreendidos pelos vendedores; marketing direto — são os canais de
comunicação direta com os possíveis clientes através dos canais de vendas mais
apropriados para o perfil de cada tipo de cliente, podem ser por meio de correio, telefone,
internet, televisão, radio objetivando realizar a venda; o merchandising — é a construção
de um cenário no ponto de venda, é muito utilizado em feiras e congressos específicos
aonde se encontra grande concentração de possíveis clientes; relação com politicos e com
o poder publico — é de estrema importância manter relações amistosas com estes grupos e
manter uma imagem, da organização, simpática a todos eles.
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d) Avaliação: o controle serve para medirmos a relação custo retorno dos investimentos
realizados em cada atividade de marketing e a partir destes dados reajustar recursos
financeiros e humanos as atividades mas atrativas.

2.4 Planejamento estratégico

Com o desenvolvimento dos mercados e o surgimento de diferentes organizações, fez
com que o planejamento estratégico tivesse sua importância reconhecida para a gestão dos

negócios. As empresas precisão saber para onde eles querem ir e o que farão para chegar lá. Esse
é o desafio que instiga os gestores estrategistas.
Com o cenário mundial sofrendo mudanças cada vez mais constantes, fica dificil para os
gestores anteciparem o futuro e encima desse cenário futuro poderem planejar seus investimentos

e suas estratégias. Segundo Cobra (1991, p.17) o planejamento estratégico visa prever o ambiente
em que a empresa estará inserida no futuro os desafios que ela terá de enfrentar e a partir dai
tomar as decisões cruciais para o direcionamento do seu negocio.
Segundo Oliveira (2004, p.47-48),

"Planejamento estratégico é o processo administrativo que proporciona
sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser
seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com o
ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada."
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Para Cobra e Zwarg (1987, p.31) "Planejar estrategicamente produtos e serviços significa,
em essência, formar condições para a tomada de decisões, criando barreiras competitivas
duráveis em relação ao ambientes empresarial em que o negocio participe."

2.5

Plano de Marketing

No intuito de fundamentar esta proposta de pesquisa acadêmica torna-se de fundamental
importância trabalhar com conceitos de Plano de Marketing.
Segundo Las Casas (2001, p.18) "0 plano de marketing estabelece objetivos, metas e
estratégias do composto de marketing em sintonia com o plano estratégico geral da empresa. E
toda a relação produto/mercado, que em conjunto com os outros planos táticos, forma o plano
estratégico."
Para cobra (1992, p.8'7) "o planejamento mercadológico é um desenvolvimento
sistemático de ações programadas para atingir os objetivos da empresa através do processo de
análise, avaliação e seleção das melhores oportunidades." Ele ainda lembra que o planejamento
não pode ser confundido com uma previsão apesar desta fazer parte do planejamento.
0 plano de marketing é apenas uma parte do planejamento estratégico mais que influencia
todas as demais partes dele. Segundo WESTWOOD (1996, p. 4) "A entrada de pedidos e os
orçamentos das vendas que fardo parte do plano de marketing impulsionaram

o plano

corporativo."
Existem vários formatos para se elaborar um plano de marketing apresentados por
diferentes autores, alguns sugerem um plano mais detalhado e outros um mais simplificado,
porém sua formatação básica é praticamente um consenso entre os diversos autores desta area.
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Segundo a metodologia de Skacel apud (CASAS 2004, p. 35), existem 6 passos para a
elaboração de um plano de marketing:
a) Prepare um Plano, um fact base.
b) Liste problemas e oportunidades.
c) Mencione objetivos especí fi cos.
d) Desenvolva estratégias.
e) Estabeleça orçamentos.
f) Projete vendas e lucros

WESTWOOD (1996, p.22-28) sugere a seguinte metodologia:
a) Estabeleça objetivos corporativos.
b) Realize pesquisa de marketing externa.
c) Realize pesquisa de marketing interna.
d) Realize uma análise de pontos fortes e fracos/oportunidades e ameaças.
e) Desenvolva estratégias de marketing e pianos de ação.
f) Defina programas que incluam propaganda/plano de promoções.
g) Elabore orçamentos.
h) escreva o plano.
i) Comunique o plano.
j) Use um sistema de controle do plano.
k) Reveja e atualize o plano.
Não existe um modelo obrigatório para se apresentar um plano de marketing, porque as
empresas são diferentes em vários aspectos como: tamanho, estilo administrativo, atuação no

29
mercado, entre outras. Por este motivo optou-se por uma forma genérica, porém baseada em
alguns autores, que abranja todos os pontos necessários para a confecção de um plano
satisfatório que alcance os objetivos esperados por este trabalho.
Segundo Oliveira (2004, p.64) "Antes da explicitaçã'o da metodologia, deve-se estabelecer

o que a empresa espera do planejamento estratégico, pois somente dessa forma se pode verificar a
validade da metodologia apresentada".

2.5.1

Analise Ambiental: Ameaças e oportunidades

A diagnostico ambiental é a primeira fase da elaboração do plano de marketing.Para
Casas (2001, p.48) "Ha necessidade de definir qual a situação atual para estabelecer uma
estratégia em sintonia com as tendências atuais e futuras".
Nesta etapa deve-se identificar quais as principais variáveis que afetam o negocio.
Identificas estas variáveis fica fácil identificar suas possíveis ações que atinjam o negócio
Segundo Oliveira (2004, p. 92) "A análise externa tem por finalidade estudar a relação
existente entre a empresa e seu ambientes em termos de oportunidades e ameaças, bem como a
sua atual posição produtos versus mercados e, prospectiva, quanto a sua posição produtos versus
mercados desejada no futuro."
A analise ambiental externa sera baseada em cinco variáveis e suas tendências, são elas:
econômicas, políticas, sociais, tecnológicas e legais.
As ameaças e oportunidades compõem a analise do ambientes externo a organização e
não são controláveis pela organização. Após a analise deste ambiente sio identificados os fatores
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que oferecem uma ameaça para a organização e as oportunidades que o ambientes proporciona
para a empresa.
Segundo Nickels e Wood (1999, p 22) "uma oportunidade é uma situação externa que
oferece o potencial para melhorar a capacidade da organização satisfazer seus clientes."
As oportunidades segundo Oliveira (2004, p.89) estão ligadas ao ambiente externo e por
isso não são controláveis pela empresa, porém podem criar condições favoráveis para a empresa,
se a mesma tiver interesse em usufruir desta oportunidade.
A chave da oportunidade de marketing da empresa repousa sobre a questão de se ela pode
fazer mais por essa oportunidade ambiental que os seus concorrentes. A escolha de usufruir uma
oportunidade de mercado, é uma escolha estratégica que hi alocar os esforços da empresa para
uma oportunidade que está exposta para diversas outras empresas, e por isso deve ser muita bem
pensada a decisão para não gastar seus esforços e recursos em vão.
Segundo Nickels e Wood (1999, p23) "uma ameaça é algum problema externo que tem
potencial para afetar a sua capacidade de satisfazer seus clientes."
A identificação das ameaças é muito importante para a organização poder "criar anticorpos" contra possíveis prejuízos que poderão atingi-la.
As ameaças também são fatores incontroldveis pela empresa, que estão ligadas ao
ambientes externo e podem criar condições desfavoráveis para a empresa
Diante deste cenário a empresa deve procurar amortecer as ameaças e aproveitar as
oportunidades existentes e identificadas no ambiente externo

2.5.2 Análise de pontos fracos e fortes
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0 diagnostico também abrange o ambientes interno da empresa analisando os pontos
fortes, neutros e fracos da empresa.
Esta analise tem o intuito de expor as deficiências e as qualidades internas da organização.
Os pontos fortes são considerados vantagens competitivas que a empresa detém sobre os demais
concorrentes e os pontos fracos, por conseqüência, são os aspectos que interferem negativamente
capacidade de administração da empresa, dos recursos humanos, da imagem entre ou tros.
Alguns autores como Oliveira (2004, p.'74) definem um terceiro ponto que é o ponto
neutro no qual a empresa identifica, porém não tem parâmetros para classifica-lo no momento.
A analise dessas informações e a identificação de tendências que poderão interferir nas
atividades da empresa e é de extrema importância para um plano de marketing condizente com a
realidade e para a definição de suas estratégias. Os resultados da analise também serão usados na
determinação das estratégias e titicas. Por esses motivos o diagnostico ambiental é
extremamente importante para o plano de marketing

2.5.3 Objetivos

Os objetivos como planos permanentes significam a razão de ser da empresa e para onde
devem convergir todos os esforços. E as metas dentro dos objetivos são os alvos específicos a
serem alcançados. Todos os demais pianos têm como condição de premissa fundamental o
objetivo.
Por isso os objetivos sic, elementos de grande importância para o plano de marketing, sua
definição pode ditar o sucesso ou fracasso das estratégias. Para se definir os objetivos o
planejador deve levar em conta os pontos fortes e fracos, além das ameaças e oportunidades.
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Para Casas (2001, p.86) "Os objetivos representam tudo aquilo que nos queremos atingir.
E possível atingir os objetivos por meio de táticas e estratégias contidas no plano.Os objetivos

representam onde queremos chegar e as estratégias orientam como chegar."
Segundo Nickels (1999, p21) "Os objetivos são alvos específicos e mensuráveis que
devem ser alcançados para atingir as metas da organização.
Os objetivos também precisam estar de acordo com a missão da empresa, pois se uma
empresa que declara em sua missão que é socialmente responsável, definir em um de seus

objetivos que ira expandir sua produção através da automatização da produção, desempregando
centenas de empregados, ira causar um conflito entre a missão e os objetivos.
Os objetivos podem ser classificados como qualitativos ou quantitativos de acordo como é
expresso, seja através de percentual, números ou processos de acordo com Casas (2001, p.92)
Objetivos quantitativos são aqueles expressos através de números podendo ser percentuais
de crescimentos ou crescimento expresso em unidades numéricas.
Já os objetivos qualitativos não medem números e sim melhorias de processos, imagem da
organização, qualidade no atendimento entre outros. Os objetivos qualitativos, em alguns casos,

Rio de dificil análise e por isso devem ser bem detalhados e claros.
Os objetivos podem ser de três dimensões temporais: curto prazo, até um ano; médio
prazo, entre um a dois anos; e de longo prazo, com mais de três anos.
Objetivos vagos ou mal anunciados podem acarretar falas fatais na definição de política
de estratégias de marketing.

2.5.4 Estratégia de marketing
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Com os objetivos definidos, hi necessidade de traçar as estratégias de marketing
necessárias para alcança-los. Casas (2001, p.98) descreve três passos, respectivamente, para
tragar as estratégias de marketing, são elas: determinação do mercado alvo, determinação do
posicionamento e a escolha da estratégia do composto de marketing.
Nem todos os clientes, em um mercado, têm as mesmas intenções de compras, existem
grupos de clientes com gostos diferentes. Por isso não é possível abordar todos os clientes de um
mercado de maneira igual, é necessário definir o publico alvo que deverá ser abordado com
determinado composto de marketing. Portanto, é necessário reconhecermos o segmento no
mercado, com grupos de consumidores específicos que temos interesse em atingir.
0 plano de marketing pode abordar apenas um segmento, focando todos seus esforços
para determinado grupo, ou escolher mais de um segmento que tenham interesses em comm .', ou
que os beneficios procurados pelos consumidores sejam semelhantes.
Segundo Cobra (1992, p.59) "Dependendo da natureza e do potencial de cada segmento
de mercado é possível configurar uma unidade estratégica de negócios para tratar apenas desse
mercado, ou seja, uma unidade estratégica de negócios é constituída por toda uma linha de
produtos eiou serviços direcionados apenas para esse mercado."
Para pensarmos em estratégias temos que considerar o posicionamento do produto ou da
marca, na percepção dos clientes. Posicionamento, segundo Cobra (1992, p.323) "... é a arte de
configurar a imagem da empresa e o valor oferecido do produto em cada segmento de mercado,
de forma que os clientes possam entender e apreciar o que a empresa proporciona em relação
concorrência."
A empresa pode posicionar os seus serviços no mercado, de varias formas. Pode escolher
o posicionamento por atributo, por beneficio, por uso e aplicação, por usuário, por preços baixos,

34

entre outros atributos. A escolha depende dos interesses estratégicos da empresa e de suas
qualidades identificadas na analise ambiental.

Um dos pontos fundamentais da estratégia de marketing é a escolha da estratégia do
composto de marketing,que deve ser baseada na analise ambiental realizada Se a empresa deseja
se posicionar em determinada forma, deve desenvolver o composto de marketing para atingir o
posicionamento desejado. Para isso tem de desenvolver seus produtos, preços, distribuição e
promoção de forma condizente.
Segundo Casas (2001, p106-116) hi muitos caminhos a seguir dentro da atividade de
marketing. Ele apresenta algumas alternativas estratégicas para se posicionar no mercado.
Abaixo, estio algumas alternativas:
a) Alternativas titicas do produto — o planejador, com um profundo conhecimento do
produto, traça suas titicas encima de alguns fatores como: qualidade, design, marca,
embalagem, rotulo, garantias, assistência técnica e serviços;

b) Ciclo de vida do produto — 6 feita uma analise do faturamento em relação a um período de
tempo, e a partir desta analise orientam suas titicas;
c) Boston consulting group

—

urna empresa de consultoria americana desenvolveu uma

forma de analisar o portif6lio de produtos das empresas, de acordo com o fluxo de caixa
gerado, aonde o planejador poderá decidir sobre quais produtos cresceram, quais serão
eliminados e quais irão financiar determinadas atividades de marketing;

d) Estratégias segundo a segmentação geográfica — estratégias ligadas ao local de atuação da
empresa;
e) Estratégia de tempo — analise dos movimentos de mercado para implementar a estratégia

certa no momento certo;

35
f) Estratégia proativas e retroativas — preparação para a previsão dos acontecimentos de
mercado e planejamento flexível para se adaptar as mudanças nip previstas, de maneira
rápida;
g) Estratégias segundo a relação produto mercado — as estratégia podem ser conduzidas a
uma relação de produtos e mercados para aumentar o faturamento da empresa.

Existem três formas de se conduzir is estratégias segundo a relação produtos e mercados.,
sio elas: mesmo produto/mesmo mercado, mesmo produto/novos mercados e mesmo
mercado/novos produtos segundo Casas (2001, p115-116).
As estratégias de mesmo produto/mesmo mercado, estio ligadas ao composto de
marketing. Normalmente são feitas modificações referentes a preço, embalagens, distribuição e
comunicação.
Outra alternativa é a estratégia de mesmo produto/novos mercados, neste caso o produto
continua o mesmo e as estratégias buscam inserir o produto em novos mercados. Nesta caso é
trabalhado alguns compostos de marketing, sendo o mais comum a comunicação.
Por último temos as estratégias de mesmo mercado/novos produtos, aonde a empresa
lança um novo produto para atingir o mesmo mercado de atuação, ampliando seu mix de
marketing.
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2.5.5

Plano de Ação

O plano de ação 6 praticamente o resultado de todas as analises e escolhas anteriores. E

uma síntese de todas as atividades que devem ser realizadas, indicando o tempo que deve ser
realizado, os custos para sua realização e quem 6 o responsável pela atividade.
Segundo Casas (2001, p.118) "0 plano de ação corresponde is atividades operacionais de
unia empresa. E uni detalharnento do que se deve fazer, como e quando as atividades serão

desenvolvidas."
0 plano de ação deve conter todas as atividades necessárias para o desenvolvimento da
estratégia de marketing. E essencial para o plano de marketing a realização deste plano de ação,

pois s6 assim é possível organizar as ações no tempo e acompanhar e controlar a realização das
atividades previstas, buscando o alcance dos objetivos visados.
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3 METODOLOGIA

3.1

Tipos de estudos

Para esse projeto foram utilizados dois critérios básicos, Segundo Vergara (1997), quanto
aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins classificou-se como uma pesquisa exploratória, pois
sera desenvolvido um plano de marketing para o alcance do objetivo principal.
Quanto aos meios, classificou-se como uma pesquisa documental, bibliográfica e
participante. Documental porque foram pesquisados documentos que estão conservados no
interior do CRA/SC. Bibliográfico pois foram pesquisados diversos materiais publicados em
livros, revistas cientificas e na interne. E participante por não se restringir à figura do
pesquisador e estender a participação de administradores envolvidos no problema.
Também foi realizado o levantamento de pesquisas efetuadas e constatou-se a existesncia
de uma pesquisa realizada pela Result Consultoria, que foi contratada pelo CRA/SC para a
realização de uma pesquisa com os administradores registrados no CRA/SC
0 estudo também pode ser caracterizado como exploratório, por se tratar de uma
investigação, que pretende justificar e identificar os resultados obtidos. Segundo Mattar (1999,
p.80) "A pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o
tema ou problema de pesquisa em perspectiva."
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3.2 Métodos utilizados na coleta de dados

A pesquisa exploratória, Segundo Mattar (1999) é muito ail, pois normalmente para uma
questão de marketing existem inúmeras explicações, e a utilização da pesquisa exploratória
permite ao pesquisador conhecer diversas das alternativas existentes.
0 levantamento de dados primários ocorreu no CRA/SC, enquanto que os dados

secundários foram levantados em pesquisas através de pesquisa documental, bibliogrifica e
através da interact. Também foram realizadas algumas entrevistas focalizadas.
Foram realizadas entrevistas focalizadas individuais com funcionários do CRA/SC para o
levantamento de dados sobre legislação, definições de produtos e funcionamento interno da
organização. 0 método de comunicação utilizado foi verbal não estruturado e não disfarçado.
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

0 conselho regional é um órgao consultivo, orientador, disciplinador e fiscalizador do
exercício da profissão de Administrador. É uma Autarquia Federal dotada de personalidade
jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e financeira.
A missão do CRA/SC é "Promover a difusão da ciência da administração e a valorização
do administrador, em defesa da sociedade catarinense".
Coin a rápida proliferação das instituições de ensino superior em todo o pais, tem crescido
muito o numero de profissionais graduados. 0 numero de graduandos em administração também
vem crescendo muito devido a este fator.
Para que esse rápido crescimento da classe dos administradores ocorra de uma maneira
adequada, ou seja, sem que se caia o nível dos profissionais desta área, afetando a imagem do
administrador, é necessário que o conselho regional cresça nas mesmas proporções para poder
controlar a atuação da classe.
Para poder realizar suas atividades o CRA/SC tem o respaldo da lei 4.769, aprovada pelo
decreto de lei 61.934/67, dispõe sobre o exercício da profissão do administrador, fornecendo
respaldo a fiscalização mantida pelo CRA/SC. Isso faz com que o CRA/SC tenha a sua função,

de disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão do administrador, dentro das áreas privativas
do administrador.
Ou seja, esta lei proibe que as areas abrangidas por ela e seus desdobramentos, sejam
realizados, dentro da empresa, por funcionários não registrados no CRA/SC. A lei garante que
essas Areas devem ser de exclusividade dos administradores formados e registrados no conselho
regional.
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A lei também prevê que, serão obrigatoriamente registrados nos CRAs as empresas,
entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador,
enunciadas nos termos da lei.

4.1 Informações Gerais

Salo apresentados, a seguir, alguns aspectos internos do Conselho Regional de
Administração, como histórico, localização, espaço fisico e estrutura organizacional.
Foi instalado no dia 22 de dezembro de 1982, pela resolução normativa do Conselho
Federal de Técnicos de Administração numero 44, o CFTA - Conselho Regional de Técnicos de
Administração. Esse foi o nome inicial do CRA/SC.
Na sua fundação o CFTA foi instalado na cidade de Florianópolis, sob a presidência do
Administrador Guilherme Quintilha de Almeida, nomeado pelo presidente do CFTA junto com
os demais membros da comissão, até que ocorresse a primeira eleição.
Quase oito anos mais tarde o, end() CRTA tem sua denominação alterada, passando a se
denominar, Conselho Regional de Administração junto com os demais conselhos regionais do
pais e do conselho nacional de acordo com a resolução normativa CFA numero 100, de 2 de abril
de 1999. Nesta época já existiam vinte conselhos regionais espalhados por todo o pais.
Hoje, quase 22 anos se passaram e o conselho regional continua com sua sede em
Florianópolis, na rua dos Ilhéus, 38 — sala 605. Além da sede principal o conselho conta com
mais 5 delegacias regionais distribuídas pelo estado, da seguinte forma:
a) Delegacia Regional Sul — Criciúma,
Rua Marcelo Lodetti esquina com a Getulio Vargas, n 485, sala 47— CEP 88801-500.
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b) Delegacia Regional Oeste — Chapec6
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 400-E, sala 808 — CEP 89802-140.
c) Delegacia Regional Norte — Joinville
Rua Jucelino Kubitschek, 410 — Bloco B, sala 905 — CEP 89201-906
d) Delegacia Regional do Vale do Itajai — Blumenau
Rua Paulo Zimmermann, 118— Térreo, loja 02 - CEP 89010-170
e) Delegacia Regional Planalto Serrano — Lages
Rua Presidente Nereu Ramos, 73 — Ed. Centenário 7 0 andar, sala 4 — CEP 88502-170
Cada delegacia regional conta com um delegado responsável pela regido. Desta forma o
cra/sc busca descentralizar suas atividades aproximando-se dos administradores de cada região,
facilitando a comunicação e sua atuação em todo o estado.
O espaço fisico das dependências do CRA/SC é composto por três salas, próprias, de

36.98 m2, uma sala de reuniões de 36.98m2, também própria, além de uma sala locada com a
mesma metragem.
O CRA/SC esta em busca de um novo local para suas instalações, alegando o motivo de
falta de espaço fisico para o atendimento aos administradores e a realização de suas atividades
funcionais.
O atual plenário do CRAJSC é composto por nove conselheiros efetivos e nove suplentes,
eleitos pelos administradores registrados e em dia com suas obrigações. O plenário é o órgão
deliberativo do CRA/SC e os conselheiros compõem as diretorias do CRA/SC.
O CRA/SC presta contas ao Conselho Federal de Administração, que é o órgão máximo
regulador das atividades dos administradores. 0 CFA é formado por um conselheiro de cada
estado. Estes conselheiros precisam ser eleitos em seus estados para participarem do CFA.
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Em Santa Catarina o atual representante do estado, no conselho nacional,

éo

administrador Saul Alcides Sgrott de Blumenau.
Todas as taxas de registro cobradas pelo CRA/SC são fixadas, o teto, pelo conselho
federal de administração e 20% da receita dos CRA's é repassada ao CFA. Caso o plenário do
CRA/SC deliberar a pratica de uma taxa abaixo da estabelecida é permitida por resolução, porém
taxas acima das estipuladas pelo CFA não são permitidas por resoluções.
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5

5.1

PLANO DE MARKETING

Sumário Executivo
0 plano de marketing do Conselho regional de administração para o período de julho de

2004 até julho de 2005 , define o objetivo a ser atingido, que o incremento de 20% no numero de
administradores registrados.
Para atingir este objetivo serão desenvolvidos novos produtos para atrair novos clientes e
sea trabalhado o composto de marketing em busca do atingimento deste objetivo.
Um plano de ações foi elaborado, com as ações titicas para o atingimento das metas e
objetivos.

5.2 Missão

Missão organizacional 6 definida desta forma por Megginson, Mosley E Pietri (1998,
p.167-168) "A missão organizacional define o propósito fundamental e único que a organização
tenta seguir e identifica a razão-de-ser da organização — isto 6, o que ela representa."
A missão definida pelo cra/sc 6 a seguinte:
"Promover a valorização do administrador, em defesa da sociedade catarinense, difundindo
a ciência da administração."

5.3

Pesquisa de Mercado
O CRA/SC contratou a empresa Result Consultoria para realização de uma pesquisa corn

os administradores de Santa Catarina, objetivando identificar o nível de conhecimento sobre o
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conselho e o nível de qualidade percebida. A pesquisa foi realizada considerando
uma população de 6.242 administradores ativos e 8.813 inscritos foi extraída uma
amostragem de 96 administradores pesquisados com uma confiabilidade de 95%.
A seguir, serão apresentados os principais resultados obtidos por esta pesquisa e que
serviram como base de sustentação para a elaboração do plano de marketing.

Sexo

feminino

28%

masculino

72%

O masculino E feminino
Figura 1 - Sexo dos entrevistados

Tempo de Experiência
Acima de
10 anos
17%

De 5 à 10
anos
11%

Menos de 1
ano
17%

Entre 1 a 5
anos
55%

Figura 2 — Tempo de experiência

Observa-se um predomínio de administradores do sexo masculino com 72% de

freqüência entre o entrevistados. A maioria dos entrevistados, 55% tem entre 1 e 5 anos de
experiência.
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Ramo de Atividade
Hotelari a

16%

Educação

6°/
143%

Outros setores
Informática

11%

Mecânica

16°/

Energia

6%

122%

Serviço publico

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Figura 3— Ramo de atividade em que estão inseridos os administradores

0 setor público merece um destaque com 22% dos entrevistados, atuando neste

setor. Outro dado que chama a atenção é a maior percentagem, 44% dos entrevistados, atua
em outros setores, não abordados pela pesquisa.
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Porcentagem de distribuição dos
administradores nas empresas

O empresas
privadas

16%

empresas
publicas

17%

El empresas de

economia mista

Figura 4 - Distribuição dos administradores nas empresas

Area de Atuação

E] Recursos
humanos
• Finanças
El Informática

Cl Planejamento
• Jurídico

cl Comercial
Figura 5 — Area de Atuação

Destaque para as empresas privadas que acolhem 67% dos administradores e para a
área comercial que absorve 27% dos profissionais de administração.
Outro dado importante é em relação ao nível de conhecimento dos administradores
em relação ao CRA/SC. A pesquisa mostrou que nível de conhecimento sobre os serviços
prestados pelo CRA/SC observando-se que 89% conhecem o negócio, e outra informação
que se destaca é
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que 67% desconhecem os resultados do Conselho e mais de 50% desconhecem, as parcerias e
inovações e 89% nunca utilizou os seus serviços.

5.4

Analise Ambiental

Foram analisadas 5 variáveis macro-ambiental-econornica, politica, social, tecnologia e
legal, que serio utilizadas para a identificação das ameaças que o macro-ambiente pode oferecer
ao cra/sc e também as oportunidades que ele oferece.
Essa identificação das ameaças e oportunidades, deve ser usadas para que o cra/sc possa
minimizar o impacto das ameaças e potencializar as oportunidades existentes.
Abaixo, será analisada cada uma dessas variáveis separadamente e em seguida será
apresentado um quadro com as oportunidades e ameaças identificadas:

5.4.1 Tendências Econômicas

Tendência de recessão e baixo crescimento: fruto de interferências externas ao pais. Um
exemplo desta situação são as conseqüências da guerra entre EUA e seus aliados com o Iraque. 0
Brasil poderá sofrer conseqüências, tais como inflação e desemprego.
A Consolidação dos blocos econômicos (Mercosul, Alça, etc) Tende a fortalecer as
relações comerciais entre os países, podendo expandir e até criar alguns blocos já existentes. 0
impacto que poderá até gerar o fechamento de empresas, e it presença de profissionais de outros
países com formação similar ocupando o espaço do administrador.
Estabilidade econômica do Brasil é uma tendência devida ao longo período de controle
inflacionário e que o pais possui, queda do risco pais e a entrada de capital estrangeiro no pais.
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Impacto que poderá ocorrer é a consolidação do controle inflacionário, baixa dos juros e aumento
dos investimentos externos no pais.
Reforma tributaria. Impacto possível na mudança da base de arrecadação e ajuste fiscal.

5.4.2 Tendências Políticas

Nas variáveis políticas temos os efeitos gerados, a longo prazo, pelas reformas (política,
tributaria, previdenciária) podendo gerar como impacto o desenvolvimento econômico e social e
a desburocratização agilizando os processos. A intensificação da aplicação do novo código civil
que poderá gerar como impacto a desregulamentação das profissões.

5.4.3

Tendências sociais

Expansão das ONG's possibilitará a melhoria da inclusão social e o resgate da cidadania.
Proliferação dos cursos de administração. Somente na Grande Florianópolis go mais de 34
cursos sendo o mais ofertado no estado e no Brasil. Impacto imediato é a diminuição da
qualidade dos cursos e/ou com o aumento da concorrência, aumentar a qualidade dos cursos. 0
numero de cursos é relativo ao tamanho do mercado profissional que os administradores podem
atuar.
A inconsciência profissional também é outra tendência, porem não foi identi ficado
nenhum impacto.
Baixa capacidade do governo em atender as demandas sociais e o fortalecimento de
movimentos sociais e erradicação da fome. Impactos: possível melhoria da qualidade de vida e o
aumento da responsabilidade social.

50
5.4.4 Tendências tecnológicas

Tendências: automação/tecnologia e o incremento tecnológico associado à tecnologia da

informação. Impacto: perda do campo de trabalho, aumento do desemprego, aumento da
produtividade, a redução dos encargos sociais e a melhoria dos processos (gestão, comunicação).

5.4.5 Tendências Legais

Tendências: novo código civil, a reforma da previdência, e a desregulamentação das
profissões

Impactos: Criação de novas regras de convívio (pessoal e empresarial), desentendimento
da política previdencidria, garantia da aposentadoria após a reforma, a passagem da idade minima
da aposentadoria de 55 para 65 e o enfraquecimento das profissões
Por outro lado o que se tem visto é o fortalecimento dos conselhos profissionais e o seu
maior poder de lobby no congresso nacional.

5.4.6 Oportunidades e Ameaças
Com base na analise ambiental, realizada, foram traçadas as principais oportunidades que
o ambiente proporciona para o CRA/SC e suas principais ameaças. Essas informações foram

utilizadas para minimizar as ameaças que envolvem o CRA/SC e maximizar suas oportunidades.
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OPORTUNIDADES
Aumento da qualidade de ensino em função
da proliferação de cursos e poderá provocar
um crescimento no numero de bacharéis em
administração
0 crescimento das ONG's gera espaço para
crescimento

AMEAÇAS
A proliferação de cursos poderá gerar queda
da qualidade do ensino
0 Crescimento das ONG's, poderá gerar
interferência em areas privativas. Por outro
lado poderá não haver o reconhecimento do
papel das entidades representativas em
função da inconsciência profissional, além
da desagregação da classe.
Outro fator que poderá ameaçar atuação do
CRASC é a estrutura das ongs que dificulta
a identificação das funções internas
existentes.
A ameaça de desregulamentaçãb da
profissão também é outro fator a ser
considerado, fortalecido pela possibilidade
de descaracterização profissional decorrente
da interpretação do novo código civil e a
possibilidade de extinção dos conselhos.

0 fortalecimento dos blocos econômicos
poderá gerar ameaças ao CRASC devido a
diferenças nas legislações entre países, além
de provocar saturação do mercado de
trabalho.
A consolidação dos blocos econômicos gera 0 baixo crescimento econômico do pais
a oportunidade para a conquista de novos
provocara a queda no poder aquisitivo e
conseqüentemente a inadimplia dos
mercados (exportação) e intercambio de
administradores
conhecimentos. Por outro lado cresce a
necessidade de conhecimento generalista
0 fortalecimento dos blocos econômicos
poderá gerar como oportunidade a
exploração de novas areas de atuação
profissional.

Tabela 1 - Ameaças e Oportunidades

Essas ameaças e oportunidades podem sofrer mudanças no decorrer do tempo podendo até serem
extintas.
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5.5

Pontos Fortes e fracos
Abaixo, está apresentada a tabela, elaborada com os pontos fortes e fracos relacionados ao

CRA/SC. Esses pontos fortes e fracos, foram definidos pelo próprio CRA/SC com base na analise
interns da empresa.
PONTOS FORTES
Integração:
• disponibilidade de lideranças
• parcerias tipo
FUNDASC/Convênios;
• Integração com outros conselhos
(ASCOP)
• Voluntariado dos administradores

Relacionamento com IES:
• Proximidade com IES
• Presença nas formaturas

Eventos:
• Quantidade e qualidade.

Tabela 2- Pontos fortes e fracos (primeira parte)

PONTOS FRACOS
Infra-estrutura:
• estrutura fisica da sede inadequada e
incompatível;
• falta de estrutura executiva — funções
administrativas internas;
• falta de treinamento — atualização do
corpo funcional da sede e regionais
(colaboradores, contratados e
funcionários);
• falta estrutura para atuação
administrativa dos delegados/sub;
• Imagem do CRASC;
• Assessoria de comunicação;
• Assessoria jurídica.
Comunicação:
• Ausência de campanha de
"conscientização";
• Comunicaçãofmteração deficiente
com administradores e futuros
administradores;
• Omissão de questões polemicas;
• Falta de manual do administrador
atualizado;
Relacionamento do CRASC:
• Baixo nível de inscrição de
formandos;
• Baixa presença nas lES (palestras,
cursos);
• Projetos/ações jurídicas em defesa da
administração (ex: Prefeituras);
• Relação do CRA/SAESC;
• Ausência do CRASC junto ao
profissional.
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PONTOS FORTES
Representatividade:
• Destaque do CRASC em nível
nacional;
• Representatividade de delegados em
todo o Estado SC;
• Descentralização das ações do
CRASC;
• Estrutura administrativa do CRA
descentralizada

PONTOS FRACOS
Sistema de informação:
• desinformação situacional
(egressos/instituições, etc)
• Documentação excessiva (papel)
• Ausência de sistemas de informações
integradas;
• sistema de informática não
disponibiliza acesso remoto;
• Pouco espaço destinado aos
administradores para divulgar
artigos/trabalho;
• Falta de cadastro de turmas de
fomiandos;
• Rede de integração on-line entre
CRAS/Delegacias e CFA.
• Cadastro centralizado.
Eventos:
• Pouca participação dos
administradoras nos eventos
promovidos;
• Falta de eventos sociais;
• Falta de promoção de eventos de
qualificação em todo o Estado
(seminitrios, congresso, palestra)
Ausência de ações para com a comunidade
Oferta de serviços cooperados: plano de
previdência, seguro de vida, cooperativa de
credito.

Tabela 3- Pontos fortes e fracos. (segunda parte)

5.6

Objetivos de marketing

0 plano de marketing tem como uma de suas principais finalidades, a obtenção do
atendimento dos objetivos de marketing. Portanto, para que o plano de marketing tenha sucesso,
sap extremamente importantes a adequação e consistência dos objetivos de marketing.
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Os objetivos devem ser utilizados, também, nas decisões do dia-a-dia da empresa e por isso
devem ser claros e bem divulgados para que os executivos os utilizem.
0 objetivo tragado por este plano é

o seguinte:

"Aumentar em 20% o numero de administradores registrados no CRA/SC, até julho de
2005".

5.7 Estratégias de Marketing

Os objetivos nos mostraram aonde o cra/sc quer chegar e as estratégias nos mostrarão
como se chegar aonde se quer. As estratégias de marketing do titicas e estratégias que
caminham para o alcance dos objetivos.
A definição das estratégias, sell' feita de acordo com a teoria de Casas (2001, p.98) que
descreve três passos, respectivamente, para traçar as estratégias de marketing, são elas:
determinação do mercado alvo, determinação do posicionamento e a escolha da estratégia do
composto de marketing.

5.7.1 Determinação do mercado-alvo

O mercado-alvo do CRA/SC é composto pelos administradores formandos no estado se
Santa Catarina ou que atuam no mercado catarinense, além dos alunos da graduação que assim
que formados poderão se registrar no CRA/SC.
Os alunos são considerados como pega fimdamental para o alcance do objetivo posposto
por este plano de marketing, devido as vantagens de fidelizar este público antes mesmo dos

acadêmicos receberem o diploma.
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Além dos alunos, existe um grande numero de administradores no estado, que não são
registrados no CRA/SC e que, com ações de marketing efetivas, poderão se tornar membros,
contribuindo para o alcance do objetivo deste plano.
O CRA/SC não tem dados precisos de quantos alunos se form= por ano e nem de
quantos administradores existem, hoje, no estado.

5.7.2 Determinação do posicionamento

"0 conselho regional de administração de Santa Catarina deve ser reconhecido como a
mais forte e atuante instituição profissional"
Esta é a posição que o CFtA/SC quer que seus clientes e a sociedade reconheçam pela sua
atuação.
Esta pode ser definida como uma estratégia de posicionamento por beneficio, segundo
Casas (2001, p.105) "Esse posicionamento por beneficio vai ao encontro das necessidades e
desejos específicos da cada grupo de consumidores."

5.7.3 Escolha da estratégia do composto de marketing

Seri utilizada a estratégia segundo a relação produto/mercado. Como o mercado do
CRA/SC será sempre os administradores, pois esta é a finalidade da organização, ele se manterá
inalterado enquanto os produtos serão renovados buscando aumentar o numero de consumidores.
Portanto buscaremos titicas de mesmo mercado/novos produtos trabalhando principalmente com
o mix de marketing.
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I - Produto

O CRA/SC oferece quatro tipos de produtos aos seus clientes, são eles:

•

0 registro profissional principal — é o registro concedido ao profissional com domicilio
profissional neste Estado

•

Registro profissional secundário — é o registro concedido por CRA de jurisdição diversa
daquela onde o profissional possui seu registro principal, para que possa exercer suas
atividades em outra(s) jurisdição(aes), sem alteração do domicilio profissional.

•

Registro profissional transferido — resulta da transferência do registro principal para este
CRA, em virtude da mudança do domicilio profissional;

•

E o registro profissional remido — que é concedido sob a forma de homenagem aos

profissionais registrados, com idade igual ou superior a 65 anos, e contêm mais de 20
anos, ininterruptos ou não, de cumprimento de suas obrigações com o CRA.

Os produtos permitem a mesma graça aos administradores registrado, que é o direito de
exercer a profissão legalmente, de acordo com a lei 4.769/65 que dispõe sobre o exercício da
profissão.
Porém o CRA/SC busca agregar valor ao seu produto oferecendo dois tipos de beneficios,
os quais o autor classificou, como: os beneficios tangiveis e intangíveis.
Os beneficios tangíveis são representados pelas parcerias fixas que o CRA/SC mantém
com diversas empresas que oferecem descontos aos administradores que apresentarem a
carteirinha do CRA/SC na compra do produto ou serviço, encontros regionais de administradores,
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atendimento 24 horas on line, através de sua home page, prêmio mérito em administração, entre
-

outros beneficios que sio oferecidos através de parcerias que o conselho busca constantemente.
Os beneficios, aqui classificados como intangíveis, se relacionam com a imagem que a
marca, CRA/SC, associa aos seus membros, além dos beneficias de participar de um grupo de
administradores que oferecem uma grande rede de relacionamentos aos seus membros e aumenta
o poder de negociação em assuntos de interesse compartilhado por seus membros.

Preço

—

0 prego é diferenciado para cada produto. Abaixo, esta a tabela contendo o prego de cada
tipo de registro.

Produto
Registro profissional principal
Registro profissional secundário

Preço
R$ 165,00/ano
R$165,00/ano + 50% pagos em outros estados
que o administrador atue

Registro profissional transferido
Registro profissional remido

R$165,00 + tx. De transferencia
R$ 0,0 isento da anuidade

Tabela 4- Prom e produtos

De acordo com a pesquisa encomendada pelo CRA/SC, alguns administradores criticaram
o prego pago pelo registro em relação aos seus beneficios. Como as taxas cobradas são
estabelecidas pelo CFA e devem ser cumpridas pelos CRA'este composto, não será, diretamente
trabalhado neste plano.
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III Prava
-

0 CRA/SC está muito concentrado na capital, Florianópolis. Mesmo com a criação das
delegacias regionais,hi concentração das atividades e pouca autonomia e recursos para uma
melhor distribuição do produto.
Como pretendemos aumentar a participação de mercado com produtos diferentes, é
essencial tomar a distribuição mais eficiente.
A estratégia para este composto de marketing, 6:
"Ampliar o numero de delegacias, atingindo novas regiões do estado, e proporcionar uma
autonomia maior para essas delegacias com recursos necessários para a realização das
atividades."

IV Promoção
-

Criar mecanismos que possibilitem o incremento no numero de administradores
registrados, através de promoções de vendas, propaganda eficiente, merchandising e um
relacionamento publico participativo no contexto politico-social-econômico.

5.8

Plano de Ação
Estratégia do produto:
Viabilizar uma nova sede com melhor infra estrutura.
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Ações
Responsável/setor
Analisar o valor patrimonial atual do CRA em administrativo financeiro
imóvel em conjunto com sindicato para
permuta de um imóvel maior com mais espaço;

Data limite
Agosto/2004

Transferir o arquivo morto para o ambiente da serviços gerais
fundasc e ocupar a sala para ampliar o espaço.
de atendimento a clientes
Levantar imóveis que supram as necessidades administrativo/financeiro
para a instalação do CRA/SC e seus respectivos
valores
Analisar as opções e negociar a compra ou presidência
aluguel do imóvel

Outubro/2004
Março/2005

Maio/2005

Criação de um setor de relacionamento com os estudantes de administração.
Responsável/setor
Secretaria
geral
e
Presidência
Planejamento das estratégias de relacionamento Administrador contratado
e Presidência
Inicio das atividades do novo setor
relacionamento com os
clientes
Ações
Contratação de um administrador

Data limite
Setembro/20
04
Outubro/200
4
Novembro/2
004

Dotar a fiscalização de infra-estrutura adequada
Ações
Orçamento de automóveis
Orçamento de notbook's
Contratação de novos fiscais
Compra de nootbook
Compra do automóvel

Responsável/setor
administrativo/financeiro
administrativo/financeiro
pessoa jurídica/
Fiscalização e Presidência
Administrativo/financeiro

Administrativo/financeiro

Data limite
Março/2005
Março/2005
Setembro/ 1
2004
Maço/2004
Maio/2005
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Implementar sistema de pesquisa de satisfação com os clientes
Ações

Responsável/setor

Elaborar questionário
Atualizar banco de dados dos clientes

Secretaria geral
Secretaria geral

Data limite
Agosto/2004
Fevereiro/

Criar mecanismo de aplicação

informática

Fevereiro/

Aplicar questionários
Tabulação e apresentação dos resultados

Secretaria geral
Secretaria geral

2005
2005
Maio/2005

Junho/2005

Criar programs de integração com os administradores

Responsável/setor

Ações

aproximar
os Secretaria geral
eventos
para
Criar
administradores da mesma região e do estado
como um todo
Criar projeto "0 CRA/SC do administrador" Administrativo/financeiro
estimular os profissionais para colaborarem
com as delegacias
Manter contato com os administradores recém informática
formados e registrados para obter informações
sobre sua situação profissional

Data limite

Outubro/
2004
Agosto/2004
semestral

Criar programa "Noite de Negócios" encontros de network, aonde um grupo de
administradores registrados, tem a oportunidade se apresentarem seus produtos e serviços aos
demais convidados e após as apresentações poderão fechar negócios entre eles.

Ações
Criar material de divulgação

Responsável/setor
financeiro

Data limite
Novembro/

2004
Selecionar profissionais com ocupações Secretaria geral
distintas
Secretaria geral
negociar hotel para a realização do evento

Outubro/

2004
Outubro/
2004

Convidar administradores

Secretaria geral

Novembro/2

Realização do primeiro evento

Todos os setores

Dezembro/2

004
004
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Criar produtos para pessoas não registradas no CRA/SC como forma de aumentar o
reconhecimento e receita do conselho.
Ações

Buscar administradores registrador, que
possuem conhecimentos específicos para
lecionar determinado curso
Elaborar calendário de cursos
DivulgaçAo dos cursos

Responsável/setor
Secretaria geral

Data limite
Maio/2005

Secretaria geral

Junho/2005

Secretaria geral

De acordo
com
o
calendário de
cursos

Estratézias de distribuição

Ampliar o numero de delegacias regionais
Responsável/setor
Ações
Administrativo/financeiro
e
de
mais
delegacias
regionais
Implementação
fornecer suporte fisico nas já existentes
Negociar com prefeituras sobre imóveis a presidência
serem doados para a implantação de tais salas,
mostrando os beneficios de ter uma delegacia
na cidade.. Fazer uma movimentação com os

interessados em trazer uma delegacia para as
suas cidades e organizar esforços para realizar
lobby junto aos órgãos públicos
mais cinco regionais com Administrativo/financeiro
Implantar
infraestrutura própria
Responsável/setor
Ações
Ampliar o numero de delegacias fisicas no Pessoa
interior do estado — salas alugadas no inicio e jurídica/fiscalização
próprias quando for confirmada a sua
viabilidade técnica e financeira. Alocar fiscais

Data limite
Abril/2005

Julho/2005

Junho/2005

Data limite
Abril/2005

nas delegacias do interior.

Aumentar a autonomia das delegacias
Ações
Contratação de fiscais para as delegacias
regionais.
Buscar a colaboração de mais membros nas

delegacias regionais.

Responsável/setor

Data limite

Pessoa

Março/2005

jurídica/fiscalização

Presidência

Maio/2005
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facilitar as venda, a partir da aproximação dos locais de vendas
Responsável/setor
Ações
Criar programa de visita a empresas com Pessoa Física
considerável numero de administradores, para a
efetivação de vendas no local.
Pessoa fisica
Realização de vendas em formaturas
Adquirir equipamentos necessários para a Administrativo/financeiro
realização destas atividades.
Realizar vendas em encontros e palestras Pessoa fisica
voltados para os administradores.

Data limite
Outubro/
2004
Dezembro/
2004
Outubro/
2004
2° semestre/
2004

Estratégias de in-amnia
Incentivar junto is instituições de ensino superior, a implementação de uma disciplina
institucional para a profissão.
Ações
Promover discussões sobre temas para a
matéria
Formação
de
uma
comissão
para
desenvolvimento da matéria
Ações
Desenvolvimento de uma proposta de
curricular da matéria
Apresentação para as IES's

Responsável/setor
Presidência
Presidência

Data limite
Dezembro/
2004
Janeiro/2005

Responsável/setor
Comissão

Data limite
Maio/2005

Comissão

Julho/2005

Estratégias gerais de promoção
Ações
Um ano grátis para recém-formados que se
registrarem até 60 dias após a colação de grau
Desconto por indicação de novos membros
Ampliar programa de visitas as
especialmente, as turmas de formandos.

IES,

Solicitar espaços nos programas de rádio, tv e
colunistas de jornais
Informes públicos alertando sobre a ilegalidade
Negociar com empresas que estio ilegais, para
que elas tenham um tempo maior para a

Responsável/setor
Data limite
Relacionamento com os Setembro/2004
estudantes de
administração
Administrativo/financeiro Dezembro/200
4
Relacionamento com os Outubro/2004
estudantes de
administração
Presidência
Novembro/
2004
Secretaria geral
Abril/2005
Pessoa
Julho/2004
jurídica/fiscalização
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legalização desde que se comprometam a
contratar administradores nas próximas
contratações
Fazer uma grande campanha estadual de Pessoa fisica
conscientização. "para administrar, só mesmo
um administrador" com folhetos informativos
sobre a lei e sobre as habilidades e
competências gerais que possui um
administrador.
Divulgar a ilegalidade do exercício da profissão Pessoa fisica
de administrador quando não habilitado.
Redesenhar o design do material promocional, Administrativo/financeiro
como: camisetas, chaveiros, bonés, etc.

Maio /2005

Maio/2005
Dezembro/
2004

Este plano de ação não contém o orçamento das ações devido a falta de acesso a
informações de grande relevância no orçamento. Um fato que se destaca perante esta realidade 6
a falta de dados sobre o plano de aquisição de uma sede nova, a qual tem grande peso no
orçamento.
Para evitar um orçamento apenas ilustrativo, pois não conteria valores de grande

relevância, foi retirado o orçamento por inteiro.
Todas estas ações devem ser acompanhadas para que seus responsáveis cumpram os
prazos estabelecidos e para que se acompanhe a sua importância frente aos acontecimentos de
mercado.
Grandes mudanças no mercado devem ser acompanhadas e se necessário algumas ações
podem ser substituidas por outras que se façam mais necessárias devido a mudanças ocorridas.

64

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esta pesquisa pode-se conhecer mais a fundo o funcionamento do CRA/SC, assim
como as suas atividades, ações de marketing e seu nível de integração.
Apesar de contar com cerca de 8000 registros, poucos administradores participam,
realmente, das atividades do CRA/SC.
Comparado com outros estados, o CRA/SC mantém algumas atividades bem sucedidas,
porém os CRA's caminham muito próximos um dos outros sem grandes diferenças em suas
atividades.
O CRA/SC é um órgão com grande potencial que precisa amadurecer com a experiência
de órgãos mais antigos, como a ordem dos advogados do Brasil entre outros. Porém temos que
considerar que a desobrigação de um exame de suficiência, como ocorre nas principais entidades
de classe profissional do Brasil, enfraquece o CRA/SC e o Conselho Federal de Administração.
A falta de uma legislação mais especifica e mais detalhada dificulta a regulamentação e
fiscalização da classe.
Porém não podemos esquecer que a profissão do administrador é recente no Brasil e que
esta muito bem organizada em relação ao seu tempo de existência. 0 fato é que o CRA/SC e os
demais CRA's devem estar bem preparados para o rápido crescimento que vem acontecendo no
numero de graduandos em administração, para que possam absorver da melhor maneira possível
estes profissionais.
Plano de ação conseguiu atingir seus objetivos, no que se refere ao esperado por este
trabalho. As ações estão direcionadas e pertinentes com o objetivo de aumentar em 20% o
numero de registros no CRA/SC.

65
A criação de uma matéria especifica sobre a profissão do administrador, destacando sua

importância perante a sociedade, legislação, código de ética e o respeito a profissão, será um
grande aliado para a união desta classe no futuro.
Uma melhor comunicação com os estudantes de administração também cria base para a

união desta classe e aproxima os futuros administradores da realidade profissional, fazendo com
que eles se formem conscientes dos problemas que deveram enfrentar.
A distribuição, ampliada, do produto e as Kees de promoção também tende a aumentar as
vendas atraindo mais administradores em todas as regiões do estado
de extrema importância para o CRIVSC, que outros pesquisadores se interessem por
estudos que possam contribuir para o fortalecimento deste órgão e conseqüentemente da
profissão do administrador,
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ANEXO - A
Anexo - Lei 4.769 que dispõe sobre a profissão do administrador
Publicada no D.O.U. de 13/09/1965 e retificada em 16/09/1965

Lei n.° 4.769, de 9 de setembro de 1965

Dispõe sobre o exercício da profissão de
Administrador e dá outras providências. (1)
0 Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 0 Grupo da Confederação Nacional das Profissões Liberais, constante do
Quadro de Atividades e Profissões, anexo à Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943, é acrescido da categoria
profissional de Administrador. (1)
Parágrafo único Terão os mesmos direitos e prerrogativas dos Bacharéis em
Administração, para o provimento dos cargos de Administrador do Serviço Público
Federal, os que hajam sido diplomados no exterior, em cursos regulares de
Administração, após a revalidação dos diplomas no Ministério da Educação, bem como
os que, embora não diplomados ou diplomados em outros cursos de ensino superior e
médio, contem cinco anos, ou mais, de atividades próprias ao campo profissional do
Administrador. (1)
Art. 2° A atividade profissional de Administrador será exercida, como profissão
liberal ou não, mediante: (1)
a) pareceres, relatórios, pianos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral,
chefia intermediária, direção superior;
b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação,
coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como
administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos,
administração de material, administração fi nanceira, administração mercadolágica,
administração de produção, relações industriais, bem como outros campos em que
esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos.
Art. 3° 0 exercício da profissão de Administrador é privativo: (1)
a) dos bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, diplomados no
Brasil, em cursos regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou reconhecido, cujo
currículo seja fixado pelo Conselho Federal de Educação, nos termos da Lei n.° 4.024,
de 20 de dezembro de 1961;
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b) dos diplomados no exterior, em cursos regulares de Administração, após a
revalidação do diploma no Ministério da Educação, bem como dos diplomados, até a
fixação do referido currículo, por cursos de bacharelado em Administração,
devidamente reconhecidos;
c) dos que, embora não diplomados nos termos das alíneas anteriores, ou
diplomados em outros cursos superiores e de ensino médio, contem, na data da
vigência desta Lei, cinco anos, ou mais, de atividades próprias no campo profissional de
Administrador definido no art. 2°. (11
Parágrafo único. A aplicação deste artigo não prejudicará a situação dos que, até
a data da publicação desta Lei, ocupem o cargo de Administrador, os quais gozarão de
todos os direitos e prerrogativas estabelecidos neste diploma legal. (1)
Art. 4 0 Na administração pública, autárquica, é obrigatória, a partir da vigência
desta Lei, a apresentação de diploma de Bacharel em Administração, para o
provimento e exercício de cargos técnicos de administração, ressalvados os direitos dos
atuais ocupantes de cargos de Administrador. (1)
§ 1° Os cargos técnicos a que se refere este artigo serão definidos no regulamento
da presente Lei, a ser elaborado pela Junta Executiva, nos termos do artigo 18.
§ 2° A apresentação do diploma não dispensa a prestação de concurso, quando
exigido para o provimento do cargo.
Art. 5° Aos Bacharéis em Administração é facultada a inscrição nos concursos,
para provimento das cadeiras de Administração, existentes em qualquer ramo do
ensino técnico ou superior, e nas dos cursos de Administração.
Art. 6° Sao criados o Conselho Federal de Administração (CFA) e os Conselhos
Regionais de Administração (CRAs), constituindo em seu conjunto uma autarquia
dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica,
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho. (1) (2)
Art. 7° 0 Conselho Federal de Administração, com sede em Brasilia, Distrito
Federal, terá por finalidade: (11
a) propugnar por uma adequada compreensão dos problemas administrativos e
sua racional solução;
b) orientar e disciplinar o exercício da profissão de Administrador; (1)
c) elaborar seu regimento interno;
d) dirimir dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais;
e) examinar, modificar e aprovar os regimentos internos dos Conselhos Regionais;
f) julgar, em última instância, os recursos de penalidades impostas pelos CRAs; (1)
g) votar e alterar o Código de Deontologia Administrativa, bem como zelar pela
sua fiel execução, ouvidos os CRAs; (11
h) aprovar anualmente o orçamento e as contas da autarquia;
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i) promover estudos e campanhas em prol da racionalização administrativa do
Pais.
Art. 8° Os Conselhos Regionais de Administração (CRAs), com sede nas Capitais
dos Estados e no Distrito Federal, terão por finalidade: (1)
a) dar execução ás diretrizes formuladas pelo Conselho Federal de Administração;
(1)
b) fiscalizar, na área da respectiva jurisdição, o exercício da profissão de
Administrador; (1)
c) organizar e manter o registro de Administrador;

(1)

d) julgar as infrações e impor as penalidades referidas nesta Lei;
e) expedir as carteiras profissionais dos Administradores; (1)
f) elaborar o seu regimento interno para exame e aprovação pelo CFA.

(1)

Art. 9° 0 Conselho Federal de Administração compor-se-6 de brasileiros natos ou
naturalizados, que satisfaçam as exigências desta Lei, e será constituído por tantos
membros efetivos e respectivos suplentes quantos forem os Conselhos Regionais,
(1)
eleitos em escrutínio secreto e por maioria simples de votos nas respectivas regiões.
(3)

Parágrafo único Dois terços, pelo menos, dos membros efetivos, assim como dos
membros suplentes, serão necessariamente bacharéis em Administração, salvo nos
Estados em que, por motivos relevantes, isto não seja possível.
Art. 10 A renda do CFA é constituída de: (1)
a) vinte por cento (20%) da renda bruta dos CRAs, com exceção dos legados,
doações ou subvenções; (1)
b) doações e legados;
C) subvenções dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou de empresas e
instituições privadas;
d) rendimentos patrimoniais;
e) rendas eventuais.
Art. 11 Os Conselhos Regionais de Administração com até doze mil
Administradores inscritos, em gozo de seus direitos profissionais, serão constituídos de
nove membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos da mesma forma estabelecida
para o Conselho Federal. (1) (3)
§ 1° Os Conselhos Regionais de Administração com número de Administradores
inscritos superior ao constante do caput deste artigo poderão, através de deliberação
da maioria absoluta do Plenário e em sessão especifica, criar mais uma vaga de
Conselheiro efetivo e respectivo suplente para cada contingente de três mil
Administradores excedente de doze mil, até o limite de vinte e quatro mil. (3)
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Art. 12 A renda dos CRAs será constituída de: (1)
a) oitenta por cento (80%) da anuidade estabelecida pelo CFA e revalidada
trienalmente;
b) rendimentos patrimoniais;
c) doações e legados;
d) subvenções e auxílios dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou,
ainda, de empresas e instituições particulares;
e) provimento das multas aplicadas;
f) rendas eventuais.
Art. 13 Os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Administração serão de quatro anos, permitida uma reeleição. (1) (3)
Parágrafo único. A renovação dos mandatos dos membros dos Conselhos
referidos no ca put deste artigo será de um terço e dois terços, alternadamente, a cada
biênio. (3)
Art. 14 Só poderão exercer a profissão de Administrador os profissionais
devidamente registrados nos CRAs, pelos quais será expedida a carteira profissional. (1)

§ 1 0 A falta do registro torna ilegal, punível, o exercício da profissão de
Administrador. (1)
§ 2° A carteira profissional servirá de prova para fins de exercício profissional, de
carteira de identidade e terá fé em todo o território nacional.
Art. 15 Serão obrigatoriamente registrados nos CRAs as empresas, entidades e
escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades de Administrador,
enunciadas nos termos desta Lei. (1)
Parágrafo único. 0 registro a que se refere este artigo será feito gratuitamente
pelos CRAs. (1)
Art. 16 Os Conselhos Regionais de Administração aplicarão penalidades aos
infratores dos dispositivos desta Lei, as quais poderão ser: (1)
a) multa de 5% (cinco por cento) a 50% (cinqüenta por cento) do maior salário
mínimo vigente no Pais aos infratores de qualquer artigo;
b) suspensão de seis meses a um ano ao profissional que demonstrar
incapacidade técnica no exercício da profissão, assegurando-lhe ampla defesa;
c) suspensão, de um a cinco anos, ao profissional que, no âmbito de sua atuação,
for responsável, na parte técnica, por falsidade de documento, ou por dolo, em parecer
ou outro documento que assinar.
Parágrafo único. No caso de reincidência da mesma infração, praticada dentro do
prazo de cinco anos, após a primeira, além da aplicação da multa em dobro, será
determinado o cancelamento do registro profissional.
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Art. 17 Os Sindicatos e Associações Profissionais de Administradores cooperarão
com o CFA para a divulgação das modernas técnicas de Administração, no exercício
da profissão. (1)
Art. 18 Para promoção das medidas preparatórias á execução desta Lei, será
constituída por decreto do Presidente da República, dentro de 30 dias, uma Junta
Executiva integrada de dois representantes indicados pelo DASP, ocupantes de cargos
de Administrador; de dois Bacharéis em Administração, indicados pela Fundação
Getúlio Vargas; de três Bacharéis em Administração, representantes das Universidades
que mantenham curso superior de Administração, um dos quais indicado pela
Fundação Universidade de Brasilia e os outros dois por indicação do Ministro da
Educação. (1)
Parágrafo único. Os representantes de que trata este artigo serão indicados ao
Presidente da República em lista dúplice.
Art. 19 À Junta Executiva de que trata o artigo anterior caberá:
a) elaborar o projeto de regulamento da presente Lei e submetê-lo A aprovação do
Presidente da República;
b) proceder ao registro, como Administrador, dos que o requererem, nos termos
do art. 3°; (11
C) estimular a iniciativa dos Administradores na criação de Associações
Profissionais e Sindicatos; (1)
d) promover, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a realização das primeiras
eleições para a formação do Conselho Federal de Administração (CFA) e dos
Conselhos Regionais de Administração (CRAs). (1)
§ 1° Será direta a eleição de que trata a alínea "d" deste artigo, nela votando todos
os que forem registrados, nos termos da alínea "b".
§ 2° Ao formar-se o CFA, será extinta a Junta Executiva, cujo acervo e cujos
cadastros serão por ele absorvidos. (1)
Art. 20 0 disposto nesta Lei só se aplicará aos serviços municipais, As empresas
privadas e As autarquias e sociedades de economia mista dos Estados e Municípios,
após comprovação, pelos Conselhos de Administração, da existência, nos Municípios
em que esses serviços, empresas, autarquias ou sociedades de economia mista
tenham sede, de técnicos legalmente habilitados, em número suficiente para o
atendimento nas funções que lhes são próprias. (1)
Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22 Revogam-se as disposições em contrário.
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Brasilia, em 9 de setembro de 1965; 144° da Independência e 77° da República.

H.Castelo Branco
Arnaldo Sussekind

(1) Nova redação dada pelo art. 1° da Lei n.° 7.321, de 13/06/85, publicada no D.O.U.
de 14106/85

(2) Vinculagillo extinta por forge do disposto no art. 3° do Decreto-lei n.° 2.299, de
21/11/86, publicado no D.O.U. de 24111/86
(3) Nova redação dada polo art. 1° da Lei rto 8.873, de 26/04/94, publicada no D.O.U.
de 27/04/94

