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Colocar o CFA a serviço dos CRAs e dos 
Administradores e Tecnólogos é a grande 
missão do Adm. Wagner Siqueira. Desde 
que assumiu a gestão do CFA no início de 
2017, ele não tem poupado esforços para 
cumprir uma agenda de trabalho ousada e 
auspiciosa. Como ele mesmo diz: “Não basta 
fazer o mesmo, nem fazer o mesmo melhor. 
É preciso fazer o novo”. E esse “novo” inclui os 
eventos tradicionais realizados pelo CFA, como 
o Fórum Internacional de Administração. O 
evento acontece desde 1989 com a proposta 
de oferecer um espaço para o intercâmbio 
entre os profissionais de Administração 
do Brasil e do mundo. Nessa entrevista, o 
presidente do CFA fala mais do Fórum. Confira!

Falamos com o presidente 
do CFA, Wagner Siqueira

Presidente, o último FIA aconteceu no 
Rio de Janeiro há dois anos. O senhor 
era presidente do CRA-RJ na época e já 
falava da importância de se construir 
um novo caminho para a profissão. 
De lá para cá alguma coisa mudou?

Sim, naquele ano o tema do FIA tratou 
justamente do futuro da Administração. 
Estávamos celebrando os 50 anos da 
profissão e o evento nos instigou a pensar 
no novo. Certamente que não é o fim e 
nem o começo desse processo; é preciso 
produzir uma descontinuidade histórica das 
circunstâncias que nos trouxeram até aqui. 
Na ocasião do encerramento do XIV FIA, 
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eu disse que era preciso o turning point, a 
virada, o novo começo e a nova história na 
nossa profissão. Temos todas as condições 
possíveis para promover a mudança. O 
caminho que trilhamos daquele ano pra cá 
ainda não provocou a mudança efetiva que 
almejamos porque dói abandonar velhos 
hábitos e conceitos. Mudar implica em negar 
o que ainda acreditamos. Entretanto, não 
tempos mais tempo a perder, é preciso 
ir além. Temos que “trocar de roupa”, 
mudar conceitos. Se não for assim, o 
avanço que esperamos desde aquele FIA 
realizado no Vivo Rio não vai acontecer. 

Esse é o primeiro FIA realizado desde 
que o senhor assumiu a gestão do 
CFA. Qual é a sua expectativa?

O FIA já tem uma longa história. É realizado 
desde 1989 e já percorreu diversas cidades 
brasileiras e de outros países. Todas as 
edições geraram valiosas contribuições para a 
ciência da Administração. As expectativas que 
tenho para essa edição são boas, porém faz-se 
necessário que saiamos do plano das ideias 
e partamos para a ação. Por isso, convido 
todos os participantes deste edição do Fórum 
para a construção de um novo presente, um 
novo futuro. Precisamos afirmar uma nova 
vontade política e, consequentemente, a 
busca por um consenso ajustado aos novos 
tempos. Administrar é isso: imaginar o futuro 
e buscar meios para que ele se concretize.

O FIA acontece a cada dois anos, mas o 
seu plano de trabalho prevê a realização 
anual do evento. O que podemos 
esperar do FIA para os próximos anos?

Podem esperar um FIA com elevado 
nível técnico-institucional. Não só o FIA, 
mas também o Encontro Brasileiro de 
Administração (Enbra). Esse é um projeto a 
longo prazo para que o CFA possa acumular 
experiência, adquirir know-how nessa área. 
Eram eventos realizados com apoio do 
CFA e a nossa proposta é fazer com que 
o Conselho torne-se o protagonista nesse 
processo. Isso já está acontecendo com o 
XV FIA. Em 2018, teremos o Enbra e, pela 
primeira vez, o Fórum CFA de Gestão Pública.

Da esquerda para direita: Wagner Siqueira, presidente 
do CFA, e Carlos Henrique, vice-presidente do CFA

CFAPlay e Rádio ADM no XV FIA

A equipe de comunicação do CFAPlay e 
da Rádio ADM está no XV FIA para levar 
até você todos os detalhes do evento. 
Além da transmissão ao vivo, o público 
pode acompanhar o Fórum por meio dos 
boletins da Rádio ADM. A missão é levar o 
máximo de conteúdo para os profissionais 
de Administração de todo o país.

Inscreva-se no canal:  
www.youtube.com/cfatvoficial

Conheça, também, a Rádio ADM: 
www.radioadm.org.br. 

Acompanhe o XV FIA e fique por dentro 
de todos os assuntos da Administração.


