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O
  presidente do Sintaerj, Adm Edson Machado esteve em

     Florianópolis dia 23 de julho participando como convi

           dado do 32º Encontro Nacional dos Estudantes de Admi-

nistração onde participou de mesa sobre Organização dos Administra-

dores.

Notas

Acordos
Coletivos

No dia 17 de agosto o presi-

dente do Sintaerj, em nome do

sindicato e da Federação Brasileira

de Administradores assinou o acordo

coletivo nacional das Eletrobrás. Por

este acordo os Administradores do

sistema eletrobrás ganham reposi-

ção de perdas e distribuição de

lucros (PLR) que chega a dois sa-

lários adicionais por Administra-

dor por ano, além de outras van-

tagens sociais.

Para o acordo de 2007 espera-

mos conseguir ainda mais vanta-

gens para nossos colegas adminis-

tradores do setor elétrico.

Eletrobrás, Sintaerj e
Febrad assinam acordo

CPRM
O Sintaerj assinou junto das de-

mais bases sindicais do CPRM  o acor-

do coletivo 2006/2007.

Entre todos os pontos, destaca-se

o aumento de 5,5% no salário; o novo

piso salarial, que agora é de R$ 683,01

e o auxílio alimentação que passou

para R$ 441 ao mês. O leitor pode

ver o acordo na íntegra no site:

www.sintaerj.org.br

Furnas
A pauta nacional do setor elétri-

co foi assinada, faltando assinar a

pauta específica.

Cedae
O acordo coletivo 2006 / 2007 foi

assinado e está em vigência, faltando

apenas a homologação por parte da

governadora.
F 

aleceu recentemente o administrador Onofre de Barros

Ano passado fizemos quarenta anos

de profissão regulamentada. Este ano

chegamos e nos instalamos definitiva-

mente no tempo do enta. Sao 41 anos

de profissão, criando condições logísticas

e estratégias para que o país e o pro-

fissional cresçam de forma sustentada.

Desde a regulamentação da lei 4769/65,

aprovada no Congresso Nacional,

nosso status se modifica e ficamos com-

parados as outras profissões. Nosso

mercado passa a ser regulamentado e a

fatia profissional deveria ficar resguar-

dada, mas 41 anos depois nossa lei

ainda não é respeitada. A atual propos-

ta dos conselheiros do CFA de mudan-

ça da lei é superficial, não agrega valor

aos nossos direitos e ainda corre o ris-

co de trazer outros malefícios e mutila-

ções prejudiciais ao administrador, te-

mos que nos manifestar contra ela e

buscar alternativas melhores. Para ficar

só em um exemplo, a anuidade do con-

selho, com a nova lei, terá um aumento

de mais de 50%. O mercado de traba-

lho do administrador é muito concorri-

do, a cada ano milhares de novos Ad-

ministradores chegam ao mercado e a

disputa se acirra ainda mais, a forma-

ção básica é precária em muitas insti-

tuições e outros profissionais invadem

nossa área sem a devida formação téc-

nica gerando ainda mais incoerências.

O Administrador tem que trabalhar sua

formação para não depender da lei, mas

não vamos abrir mão de um direito nosso

conquistado com luta. Precisamos abrir

esta discussão até mesmo para que o

profissional Administrador sinta que sem

lei protegendo seu mercado, a profis-

são fica a mercê do marco regulatório

liberal, ou seja, sem regulamentação e

sem defesas.

Não é de todo senso comum falar

da importância da Administração nos

dias de hoje. Como diria antigamente:

fazer todos fazem. Mas fazer com ciên-

cia, esta é a grande questão. A ciência

nos dá elementos de qualidade para

percebermos que não somente quere-

mos atingir a eficiência, mas chegarmos

a eficácia no processo.

Neste ano 41 o Sindicato dos Admi-

nistradores no Estado do Rio de Janeiro

não fugirá a seu papel de defesa dos

interesses de nossa categoria, da profis-

são, pois não podemos conceber profis-

sional sem profissão.

Este nosso ano 41 também é um

ano importante por ser um ano eleitoral,

em outubro escolheremos novos depu-

tados, senadores, governadores e presi-

dente. Parlamentares, administradores ou

não, que tenham uma visão de nossa

profissão, de seu papel na sociedade

hoje são muito poucos, é fundamental,

depois de toda a crise que nosso con-

gresso vive desde o ano passado, que

definamos nossos candidatos com clare-

za e com informação, que possamos

manter os parlamentares comprometidos

e que façamos a renovação daqueles

que não souberam honrar os votos re-

cebidos, isto é vital para o país e para

nossa sociedade.

Também em nossa profissão este ano

é um ano eleitoral importante, renovare-

mos os conselheiros do CRA-RJ e nosso

representante no CFA, refletir sobre a im-

portância de nossas entidades, o papel

que cumprem hoje, é que papel deve-

rão cumprir neste novo período. Os co-

legas precisam se perguntar se nossas

entidades os representam bem?, se nos-

so dinheiro pago a cada ano compulso-

riamente, esta sendo bem aplicado? e se

nossas entidades prestam contas de sua

atuação fundamental de forma satisfatória?

Com estas análises poderemos escolher

bem e teremos entidades mais atuantes

nos próximos anos.

Administração: 41 anos de profissão, avançar
na luta por mais conquistas

Adm. Edson Machado

Presidente
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Hummm... “VAI DAR M...”
Administrador lança livro onde mostra as causas e as conseqüências da falta de planejamento

Lançado pela editora Gente, o livro

“Vai dar M...” é o resultado de mais de 20

anos de experiência do autor Francisco

Higa. Neste período ele juntou material

suficiente para demonstrar que o êxito de

qualquer projeto, seja ele profissional ou

pessoal não depende exclusivamente da

competência técnica do gestor, mas tam-

bém das características sobre as quais esse

alicerça suas atitudes. Aqui ele conversa

com exclusividade com o Jornal do Ad-

ministrador e fala sobre alguns dos pon-

tos mais discutidos no livro.

Jornal do Administrador: No

livro você mostra que não existem

projetos que terminam em fracas-

so e sim projetos que já nascem

fracassados. O que deve se fazer

para que um projeto não seja fra-

cassado?

Carlos Higa: Para se ter êxito num

projeto é fundamental um bom pla-

nejamento. Pode-se parecer muito

obvia essa afirmação, porém, se é

tão obvio por que então existem

tantos projetos que fracassam?

A questão é que o gestor ou a

pessoa, costuma negligenciar vários fa-

tores que acabam por determinar a

falha num projeto. Para um bom pla-

nejamento é importante avaliar algu-

mas questões fundamentais:

a) Entendi claramente o que deve-

rá ser obtido ao final de um projeto?

b) Sei exatamente de quanto tem-

po é necessário para realizar todo o

trabalho? Lembre-se de que para essa

avaliação, é importante considerar que

há fatores que não dependem so-

mente de minha vontade para acon-

tecer.... e nesses casos, tenho um “pla-

no B” para os fatores que estão fora

de meu domínio?

c) Sou capaz de realizar todo o

trabalho sozinho ou com a equipe

que disponho? Será que vou preci-

sar de ajuda externa?

d) Tenho os recursos financeiros ne-

cessários para a realização de todo o

trabalho? Não somente do material de

que precisamos, como também recur-

sos para complementar a capacitação

requerida para o trabalho.

A eficiência no planejamento está

relacionada à capacidade do gestor

em balancear os fatores: tempo, re-

cursos e capital, com o escopo do

que deve ser obtido. Caso contrário,

você estará se enganando, e o pro-

jeto iniciará com alta probabilidade

de fracasso.

Qual o motivo da escolha do título

da obra o jargão “Vai dar M...” ?

Toda vez que nos sentimos ex-

postos a uma situação de risco, a

primeira coisa que vem a nossa ca-

beça é a expressão: Hum... vai dar

m....!

Daí veio a inspiração para o títu-

lo do livro. A idéia foi chamar a

atenção do leitor de que um outro

fator importante para fazer as coisas

acontecerem conforme planejado é

não negligenciar os “sinais de aler-

ta” que as situações de risco apre-

sentam. Toda vez que a expressão

“Vai dar m...” vier a sua cabeça, sig-

nifica que você deve pensar numa

ação preventiva, assim, se acaso algo

inesperado aconteça você já estará

preparado para uma ação corretiva.

No livro você também mostra

que o planejamen-

to pode ser

uma ferra-

menta útil

para a vida

p e s s o a l .

Como as pes-

soas podem

usar isso no dia-

dia?

M u d a n d o

nosso comporta-

mento e adotar o

hábito de planejar

antes de agir e prin-

cipalmente atuar de

forma preventiva em

relação aos riscos que

nos cercam.

Não é nada muito

complicado, basta um

momento de reflexão, v i s u a l i z a r

aquilo que se busca, avaliar o seu

ponto de partida e na seqüência, tra-

çar as ações e metas que devem ser

realizada para se alcançar os resulta-

dos esperados.

Isso pode parecer ter de adotar

um estilo de vida muito metódico e

“chato”, mas aí vai um alerta, o su-

cesso é uma questão de escolha. Você

pode viver uma vida desregrada e

contar com a sorte para ser bem su-

cedido, ou você pode tornar-se uma

pessoa disciplinada e alcançar tudo

que almeja no tempo determinado.

Você é quem decide!

Para um projeto ser bem sucedido

é necessário que toda equipe esteja

integrada e se sinta capaz de realizar

o trabalho. O que você sugere para

que o gestor consiga a participação

positiva da equipe?

A eficiência na gestão é a arte de

balancear a atratividade entre os envol-

vidos no projeto, inclusive as partes ex-

ternas (ex. clientes, fornecedores, outras

áreas). No caso da equipe, o gestor deve

ter a habilidade de avaliar a atratividade

de cada membro da equipe em relação

ao êxito do projeto, e vice versa. Co-

nhecer os atributos de satisfação de cada

membro de sua equipe auxiliará o gestor

na forma de condução dos trabalhos,

n a maneira como o gestor po-

derá designar as tarefas

para cada membro da equi-

pe, e principalmente, en-

tender e tomar ações pre-

ventivas assim que os

sinais de alerta apare-

cerem.  Desta maneira

o gestor estará crian-

do um ambiente em

que todos os envol-

vidos reconheçam

as vantagens de atu-

ar de forma efici-

ente na direção

dos resultados a

alcançar. Lembre-

se de que “ame-

aças” de puni-

ção ou a exi-

gência de esforço em

troca de salários ou bônus, nem

sempre trazem os resultados esperados

a médio e longo prazo.

É comum às pessoas desviarem do

objetivo original do projeto?

Sim, é muito comum. Principal-

mente quando se trata de um objeti-

vo a ser alcançado a médio/longo

prazo, ou quando não tenho muito

claro aquilo que estou buscando.

Por isso é fundamental ter sem-

pre em mente aquilo que se busca,

de forma a manter a disciplina para

alcançá-lo. Da mesma forma,  é im-

portante estabelecer metas interme-

diárias e a celebrar a conquista das

mesmas.

As pessoas têm mania de pen-

sar que disciplina é sinônimo de

inflexibilidade. Como mudar essa

opinião?

Um grande equivoco é associar a

disciplina com as técnicas antigas de

coação, tais como, castigos físicos ou

emocionais, penitências, etc..  Disci-

plina, como atributo de quem quer

fazer acontecer tem a ver com coerên-

cia nas atitudes, agir de forma plane-

jada, organizar-se para resolver uma

questão, é saber priorizar suas ações

em busca de um resultado. Ter disci-

plina não significa ser um tirano ou

não dar ouvidos a outras opiniões, ou

mesmo negligenciar as mudanças do

cenário em que estamos inseridos. É

encarar a disciplina como o hábito de

preparar-se e não perder de vista o

alvo a atingir, mesmo que, durante o

percurso seja necessário buscar outros

caminhos para se chegar ao resultado.

É ter a sabedoria para entender que o

caminho para o sucesso não necessa-

riamente é uma linha reta!

Divulgação
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A maioria dos nossos intelectuais

ainda acredita que o mundo é contro-

lado por “empresários”, pelos “donos

do poder”, por uma “classe dominante”

preocupada exclusivamente em

maximizar lucros e com seus próprios

interesses. É um insulto à inteligência

de seus leitores, alunos e à de todos

os administradores formados deste país

em particular desconhecer a revolução

bem-sucedida que se concretizou no

século XX no mundo inteiro. Fruto dessa

revolução, conseguimos a derrota defi-

nitiva dos empresários, o grande so-

nho de Karl Marx. Essa revolução foi

exaustivamente relatada nos livros do

jornalista e administrador austríaco Peter

Drucker, que infelizmente a maioria dos

intelectuais da América Latina jamais

se interessou em ler. Uma revolução

que infelizmente ainda está em proces-

so no Brasil, e ainda pode ser sabota-

da pelos mesmos intelectuais.

Ao longo do século XX, os empre-

sários do mundo inteiro foram sendo

lentamente substituídos por um grupo

de revolucionários que, sem derrama-

mento de sangue, tomaram o poder das

empresas. Refiro-me a um novo  pro-

tagonista da história, os administrado-

res profissionais, os gestores sociais,

pessoas especialmente treinadas para

conciliar os interesses conflitantes en-

tre clientes, fornecedores, acionistas, tra-

balhadores, ecologistas, ONGs e go-

verno. O acionista majoritário, o famo-

so “empresário”, deixou de ser o todo-

poderoso e de administrar sua empre-

sa em causa própria, à custa dos de-

mais.

O novo tipo de empresa é o de

“capital aberto” com milhares de acio-

nistas que oferecem “capital social” para

a sociedade. Essas empresas, listadas

em bolsa, não têm dono, no sentido

de que não são administradas pelos

“donos”, mas por administradores pro-

fissionais. Esses revolucionários

humanizaram as empresas, tornando-

as socialmente responsáveis, valoriza-

ram fornecedores, clientes e trabalha-

dores.

O objetivo da empresa passou a ser

servir à sociedade em geral, e não ser-

vir aos interesses de uma única família

ou do Estado, a todo custo. Administra-

dores não são de direita nem de es-

querda, não defendem exclusivamente

capitalistas ou somente os trabalhado-

res em detrimento dos demais. A preo-

cupação é sempre defender o todo. Ao

contrário do que acreditam até hoje os

economistas e os intelectuais, adminis-

tradores não maximizam lucros. Eles ha-

bilmente deixam os acionistas “satisfei-

tos”, com a famosa fórmula de “divi-

dendos mínimos”, sistemáticos e cres-

centes, que aprendemos no primeiro ano

da faculdade de administração. Clien-

tes, governo, trabalhadores, acionistas

e fornecedores têm interesses conflitantes,

que precisam ser adequadamente resol-

vidos por um mediador, que é a função

política e moderna do administrador.

Quando um desses grupos domina os

demais, cessam a cooperação e o cres-

cimento da empresa. Foi o que ocorreu

com as estatais dominadas pelo Esta-

do, com a Varig, dominada pelos funci-

onários, e com muitas empresas famili-

ares comandadas pelo grupo majoritá-

rio. Aí, uma das partes da equação

sempre controlará a empresa pensando

em seu próprio interesse, em detrimen-

O Administrador como Político
to das demais. A função do administra-

dor é justamente manter esses grupos

heterogêneos nos seus devidos lugares.

Um administrador de empresa é an-

tes de tudo um hábil político, um líder,

um mediador e conciliador de confli-

tos. Ele sabe conciliar como ninguém

as forças difusas e conflitantes que ga-

rantem o sucesso de uma empresa. São

políticos que entendem de administra-

ção, ao contrário do que temos por aí.

Em vez de torcer para que o próximo

Congresso tenha deputados que pos-

sam eventualmente entender de admi-

nistração, vamos eleger administrado-

res que já entendam de política. Preci-

samos eleger somente 257 administra-

dores para mudar este país, num ano

em que se espera a maior renovação

política da história. Faltam só seis me-

ses para tornarmos este país eficiente,

justo e bem administrado. Com cresci-

mento, eficiência, redução de custos, au-

ditoria e sem grupos de interesse preju-

dicando todos os demais.

Stephen Kanitz é administrador

(www.kanitz.com.br)
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A Companhia Vale do Rio Doce

vem batendo recordes sucessivos

desde sua privatização, mas na hora

de negociar com seus funcionários

aperta o cinto e oferece zero de

aumento nas negociações do seu

Acordo Coletivo. Numa atitude au-

toritária e de desrespeito com seus

trabalhadores, que praticamente se

sentiram obrigados a

aceitar as migalhas pro-

posta pela empresa sob

a pressão de que caso

não aprovassem, po-

deriam ter suas con-

quistas de acordos an-

teriores retirados da cesta de bene-

fícios que a empresa pratica.

Contra a vontade dos diretores

sindicais que participavam do acordo,

as entidades foram obrigadas a con-

vocarem suas assembléias e os tra-

balhadores não tendo outro cami-

nho aceitaram a mudança da data

base para novembro 2007, tendo a

empresa pago pro isso um abono

de R$1.800,00. Com isso os em-

pregados da empresa acumulam

uma perda salarial de quase 30%

de 1997 até esta data.

Durante este período todos os

reajuste concedidos pela CVRD fo-

ram abaixo dos índices oficiais da

inflação. Na medida

que a empresa nego-

cia praticando abonos

e remuneração variá-

vel, o trabalhador já

sacrificado perde no

seu recolhimento de

FGTS, INSS e no Fundo de Pen-

são.

O Sintaerj, que participou da

negociação representado pelo seu

Diretor Jose Carlos Neves - funci-

onário da CVRD, não concorda

com esta prática negocial e já está

se preparando e discutindo junto

com os sindicatos que compõe a

Coordenação Nacional de Entida-

des que negociam com a CVRD

formas de luta e fortalecimento para

o próximo Acordo Coletivo em 2007.

- Não podemos admitir que uma

empresa que atinge lucros exorbitantes

CVRD lucra R$ 6.9 bilhões no 1º semestre de
2006, mas não concede aumento aos empregados

com o esforço e competência dos

seus empregados seja mesquinha no

momento de dividir o bolo. Os aci-

onistas ficam com o lucro e os

trabalhadores com ZERO de aumento.

Temos que reverter este quadro –

afirma José Carlos Neves.

Sintaerj - Sindicato dos Administradores do Estado do Rio de Janeiro
Av. 13 de Maio, nº 13 - 8º andar - Cinelândia

Tel/Fax: 2262-3090 / 2532-2387
Site: www.Sintaerj.org.br

 Eventos, Cursos, Seminários, Palestras Auditório, Sala para
Cursos ou Treinamento, Internet, Assessoria Jurídica, Trabalhis-

ta e Civil,Orientações Sindicais e Homologações

Administrador,
conheça o Sintaerj

Utilize as instalações do Sintaerj para:

Associe-se ao Sintaerj e passe a usufruir dos
descontos oferecidos por nossos conveniados
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Dados recentes divulgados pelo

IBGE apontam que a população

brasileira, neste ano é da ordem

de 182 milhões de habitantes e que

as mulheres somam 50,8% deste

total, ultrapassando, em três mi-

lhões, o número de homens.

A mulher administradora, neste

universo, se insere significativamente,

uma vez que, de há muito, ela se

tornou, dentro da categoria, sujeito

da própria existência. Sua aspira-

ção a se profissionalizar, a leva à

exigência por melhores empregos

e salários, uma vez que detém a

competência e o mérito necessá-

rio. A partir do momento que a

mulher abdica da exclusividade das

tarefas naturais da reprodução, passa

a perseguir a busca de um sentido

para a vida pessoal. Pretende, as-

sim, conquistar a identidade pro-

fissional plena e o seu reconheci-

mento, baseados na dimensão pró-

pria do seu trabalho.

Ao longo dos tempos, a mu-

lher, por sua natureza e pelo pa-

pel que lhe foi imposto cultural-

mente, dispõe, em geral, de sua

“empresa-família”, e, em decorrên-

cia, transfere a experiência de a

gerir, aliada à sua formação

feminização das profissões liberais

no mundo, e também em nosso

país, nas empresas, bem como no

setor público, galgam as mulheres,

em larga proporção, os postos

gerenciais. À administradora, equi-

librando o binômio vida familiar x

vida profissional, estes postos tam-

bém são oferecidos.

A categoria dos administrado-

res reconhece a participação femi-

nina em seu contexto, uma vez

que ela adquiriu uma legitimidade

social irreversível, assumindo e de-

liberando sobre as grandes deci-

sões em sua prática profissional.

A administradora escala os degraus

da hierarquia e galga os postos

mais avançados, norteando sua es-

tratégia de carreira nas organiza-

ções, com vistas às situações de

desafio. Nutrindo ambição e alian-

do suas qualidades natas e intelec-

tuais, detém alto grau de respon-

sabilidade e farta experiência, sabe

ela analisar as relações humanas e

discernir qual a melhor forma de

dirimir os conflitos.

A regulamentação da carreira

do administrador ocorreu em 1965

e, desde esta época, a atuação da

mulher administradora na socieda-

de brasileira foi sempre marcante.

Nas diversas gestões do SINTAERJ,

integrou e integra sua diretoria, atu-

ando, junto com seus companhei-

ros e levando a bandeira do

A mulher administradora

profissionalismo, rumo às conquis-

tas sociais.

Venha, companheira, visitar o

SINTAERJ, aproxime-se de sua en-

tidade sindical, associe-se, traga sua

importante contribuição ao engran-

decimento de nossa profissão!

Está em tramitação em quatro

Comissões da Câmara de Deputa-

dos, em caráter terminativo, isto é

sem precisar passar pelo plenário,

Proposta de Lei 6806/06 de autoria

do deputado federal Átila Lira

(PSDB-PI), sob os auspícios do

CFA – Conselho Federal de Admi-

nistração, que altera substancial-

mente a Lei 4.769/65 que rege a

profissão de Administrador. Para

espanto de muitos, essa alteração

não foi sequer discutida ampla-

mente dentro de nossa categoria,

indo “ goela abaixo ” de várias

entidades que congregam os Ad-

ministradores, que por omissão,

cumplicidade ou desconhecimen-

to, ainda não se  mobilizaram.

Dentre algumas das “pérolas”

destaco a que muda o caráter pri-

vativo de áreas ditas de Adminis-

trador para as chamadas áreas “pró-

Proposta de Lei prejudica Administra-
dores e estudantes de Administração

prias”. Assim, deixa aberta a porta

que muitos outros profissionais

desejam para invadir de vez nossa

profissão. E ainda , aumenta em

mais de 50% as anuidades cobra-

das pelos CRA´S, corrigindo-as anu-

almente pelo IGP-M. Cria também

um famigerado “ Exame de Profi-

ciência” que exigirá que o futuros

profissionais façam uma prova para

obterem o registro profissional. Será

um novo gasto para os estudantes

que terão que pagar mais uma taxa,

e uma “galinha dos ovos de ouro”,

onde os grandes beneficiados se-

rão os donos dos cursinhos prepa-

ratórios.

Já é hora das entidades repre-

sentantes de profissionais e estu-

dantes de Administração

aprofundarem-se no entendimento

dessa alteração e juntas mobiliza-

rem a categoria. A tramitação des-

se polêmico Projeto têm que ser

suspensa, abrindo a discussão an-

tes que seja tarde para todos nós

Administradores.

Nós que somos militantes e que

defendemos políticas profissionais

em defesa da profissão de Admi-

nistração não podemos ficar de

braços cruzados esperando o mar-

telo ser batido.

Nesse momento em que estamos

no período pré-eleitoral. Onde to-

dos os CRA´S regionais estarão re-

novando 2/3 dos seus conselheiros

e o CFA também estará elegendo

seus representantes regionais não

consegui ver e nem tive conheci-

mento de nenhuma  movimentação

contrária a aprovação desta Lei.

Não que eu seja contra qual-

quer tipo de mudança ou ajuste

que acompanhe a evolução neces-

sária dos tempos atuais. Porém não

posso admitir que se mude as regras

vigentes, claro para pior, sem que

uma ampla consulta seja feita as

entidades de classe, aos profissio-

nais, e aos estudantes que para

serem futuros profissionais terão

que pagar um pedágio aos cursi-

nhos e aos CRA‘S para se habili-

tarem a obter o direito de exerce-

rem sua profissão.

Adm. José Carlos Neves

Funcionário da CVRD e Diretor do SINTAERJ

Adm. Dirce Beltrão - Servidora da Prefeitura Municipal

do Rio de Janeiro e diretora do Sintaerj
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Dados recentes divulgados pelo

IBGE apontam que a população

brasileira, neste ano é da ordem

de 182 milhões de habitantes e que

as mulheres somam 50,8% deste

total, ultrapassando, em três mi-

lhões, o número de homens.

A mulher administradora, neste

universo, se insere significativamente,

uma vez que, de há muito, ela se

tornou, dentro da categoria, sujeito

da própria existência. Sua aspira-

ção a se profissionalizar, a leva à

exigência por melhores empregos

e salários, uma vez que detém a

competência e o mérito necessá-

rio. A partir do momento que a
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mento, baseados na dimensão pró-

pria do seu trabalho.

Ao longo dos tempos, a mu-

lher, por sua natureza e pelo pa-
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feminização das profissões liberais
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tuais, detém alto grau de respon-

sabilidade e farta experiência, sabe

ela analisar as relações humanas e

discernir qual a melhor forma de

dirimir os conflitos.

A regulamentação da carreira

do administrador ocorreu em 1965

e, desde esta época, a atuação da

mulher administradora na socieda-

de brasileira foi sempre marcante.

Nas diversas gestões do SINTAERJ,

integrou e integra sua diretoria, atu-

ando, junto com seus companhei-

ros e levando a bandeira do

A mulher administradora

profissionalismo, rumo às conquis-

tas sociais.

Venha, companheira, visitar o

SINTAERJ, aproxime-se de sua en-

tidade sindical, associe-se, traga sua

importante contribuição ao engran-

decimento de nossa profissão!

Está em tramitação em quatro

Comissões da Câmara de Deputa-

dos, em caráter terminativo, isto é

sem precisar passar pelo plenário,

Proposta de Lei 6806/06 de autoria

do deputado federal Átila Lira

(PSDB-PI), sob os auspícios do
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nistração, que altera substancial-

mente a Lei 4.769/65 que rege a

profissão de Administrador. Para

espanto de muitos, essa alteração

não foi sequer discutida ampla-

mente dentro de nossa categoria,

indo “ goela abaixo ” de várias

entidades que congregam os Ad-

ministradores, que por omissão,

cumplicidade ou desconhecimen-

to, ainda não se  mobilizaram.

Dentre algumas das “pérolas”

destaco a que muda o caráter pri-

vativo de áreas ditas de Adminis-

trador para as chamadas áreas “pró-

Proposta de Lei prejudica Administra-
dores e estudantes de Administração

prias”. Assim, deixa aberta a porta

que muitos outros profissionais

desejam para invadir de vez nossa

profissão. E ainda , aumenta em

mais de 50% as anuidades cobra-

das pelos CRA´S, corrigindo-as anu-

almente pelo IGP-M. Cria também

um famigerado “ Exame de Profi-

ciência” que exigirá que o futuros

profissionais façam uma prova para

obterem o registro profissional. Será

um novo gasto para os estudantes

que terão que pagar mais uma taxa,

e uma “galinha dos ovos de ouro”,

onde os grandes beneficiados se-

rão os donos dos cursinhos prepa-

ratórios.

Já é hora das entidades repre-

sentantes de profissionais e estu-

dantes de Administração

aprofundarem-se no entendimento

dessa alteração e juntas mobiliza-

rem a categoria. A tramitação des-

se polêmico Projeto têm que ser

suspensa, abrindo a discussão an-

tes que seja tarde para todos nós

Administradores.

Nós que somos militantes e que

defendemos políticas profissionais

em defesa da profissão de Admi-

nistração não podemos ficar de

braços cruzados esperando o mar-

telo ser batido.

Nesse momento em que estamos

no período pré-eleitoral. Onde to-

dos os CRA´S regionais estarão re-

novando 2/3 dos seus conselheiros

e o CFA também estará elegendo

seus representantes regionais não

consegui ver e nem tive conheci-

mento de nenhuma  movimentação

contrária a aprovação desta Lei.

Não que eu seja contra qual-

quer tipo de mudança ou ajuste

que acompanhe a evolução neces-

sária dos tempos atuais. Porém não

posso admitir que se mude as regras

vigentes, claro para pior, sem que

uma ampla consulta seja feita as

entidades de classe, aos profissio-

nais, e aos estudantes que para

serem futuros profissionais terão

que pagar um pedágio aos cursi-

nhos e aos CRA‘S para se habili-

tarem a obter o direito de exerce-

rem sua profissão.

Adm. José Carlos Neves

Funcionário da CVRD e Diretor do SINTAERJ

Adm. Dirce Beltrão - Servidora da Prefeitura Municipal

do Rio de Janeiro e diretora do Sintaerj
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Eleições no CRA-RJ
No dia 25 de outubro acontece a eleição em urna para eleger nova

diretoria no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro

(CRA-RJ) e do Conselho Federal de Administração (CFA). Os adminis-

tradores já podem votar a partir do dia 30 de setembro através do voto

por correspondência que será enviado a cada administrador devida-

mente em dia com o Conselho. Conheça os cabeças de chapa.

Conselho Regional de Administração (CRA-RJ)

Chapa 1 - Adm. Antônio Andrade
Chapa 2 - Adm. Marcus Vinicius de Seixas

Chapa 3 - Adm. Orlando d’Almeida

Conselho Federal de Administração (CFA)
Adm. Edson Machado

Adm. Jorge Araújo
Adm. Adilson de Almeida

A profissão de administrador

completa oficialmente no próximo

mês 41 anos desde a sua

regulamentação.

Segundo o presidente do

Sindicato dos Administradores

(Sintaerj), Edson Machado, esta é uma

data importante para se comemorar.

Para Newton Pantozzi, secre-

tário geral da FENEAD, é im-

portante se comemorar os 41

anos da profissão, para que a

sociedade valorize o papel do

administrador e para que este

tenha consciência do seu papel

na sociedade.

- O administrador tem que ter

consciência da importância de sua

profissão e da sua influência sobre

a sociedade, assim desempenhan-

do melhor a sua profissão e con-

seqüentemente, valorizando sua

classe – afirma Newton.

Relembrando a história

A história da administração no

Brasil teve início em 1931, com a

fundação do Instituto da Organiza-

ção Racional do Trabalho – IDORT,

que contava com o Professor Roberto

Mange, suíço naturalizado, na sua

direção técnica.

Em meados do mesmo ano o

Departamento Administrativo do

Serviço Público, até hoje conhe-

cido pela sigla DASP, foi funda-

do pelo Dr. Luiz Simões Lopes.

Por este órgão foi criada a Esco-

la de Serviço Público que envi-

ava técnicos de administração aos

Estados Unidos para a realização

de cursos de aperfeiçoamento,

com defesa de tese. Os conheci-

mentos e as ações desenvolvidas

por estes especialistas, no seu

retôrno ao país, fez deles pio-

neiros da Administração no Bra-

sil, como profissão. Novamente

sob orientação do Dr. Luiz Simões

Lopes, em 1944, foi criada a

Fundação Getúl io Vargas,

mantenedora da EASP - Escola

de Administração de Empresas

de São Paulo. Junto com o DASP,

foi criado um cargo exclusivo

de Técnico em Administração (hoje

Administrador).

Continuando a luta para lega-

lizar a profissão de administra-

dor, foi criada em 19 de novem-

bro de 1960 a Associação Brasi-

leira de Técnicos de Administra-

Administradores comemoram 41 anos de
regulamentação da profissão

ção. Após um grande esforço foi

sancionada, no dia 9 de setembro

de 1965, a Lei nº 4769, pelo então

presidente, Humberto de Alencar

Castelo Branco.

Evento realizado na sede do Sindicato dos Administradresno Estado do Rio de Janeiro

Pelo presente ficam os Administradores sindicalizados que re-

sidam ou trabalhem nos municípios de Niterói e São gonçalo

cientes de que na secretaria do sindicato, situada na Av. Treze de

Maio, nº 13, grupo 801/803, centro da cidade do Rio de Janeiro,

serão recebidas inscrições para candidatos ao cargo de Delegado

Sindical nestas cidades. A data limite para inscrição é dia 15 de

setembro de 2006.

Mais informações nos telefones: 2262-3090 / 2262-3770 / 2533-9847.

Válidos para administradores sindicalizados

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2006

Edital de convocação para candida-
tos ao cargo de Delegado Sindical

EDSON FERNANDO ALVES MACHADO
Presidente
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Cada vez mais as empresas en-

tendem a necessidade de desen-

volver projetos de responsabilida-

de sócio-ambiental para amenizar

os danos que causam ao meio am-

biente. Desde empresas de peque-

no porte até aquelas que movi-

mentam grande parte da economia

do país destinam parte do seu or-

çamento anual a patrocínios de

projetos ou desenvolvimento de

ações nessas áreas.

Atuando na área de energia, a

Ampla atualmente abrange 66

municípios do estado do Rio de

Janeiro, atingindo um público es-

timado de 2,2 milhões de clientes.

Desde janeiro de 2006 a em-

presa está implantando um Siste-

ma de Gestão Ambiental, com o

objetivo de certificar-se na ISO 14001

e com isso controlar os impactos

ambientais gerados pela empresa.

- O objetivo da Ampla é ser

inovadora e referência no mercado.

Hoje é importante que as empresas

invistam em responsabilidade

ambiental porque além de ser uma

vantagem competitiva é um

compromisso com as próximas

gerações – analisa o administrador

de empresas Marcelo Rezende, que

há quatro anos atua na Ampla e

atualmente ocupa o cargo de Líder

de Gestão Ambiental.

A região metropolitana de Niterói

e São Gonçalo e os municípios de

Itaboraí e Magé somam a maior

concentração de clientes da distri-

buidora. A maior parte da energia

faturada pela Ampla é destinada

aos clientes residenciais, que res-

pondem por 38% do total fornecido

pela distribuidora.

A Ampla é uma empresa con-

trolada pelo Grupo Endesa, que cons-

titui a maior companhia de energia

elétrica da Espanha, ocupa o pri-

meiro lugar tanto em geração como

em distribuição de energia naquele

país e detém a segunda posição no

mercado espanhol de gás natural.

Segundo Marcelo, os funcionários

participam de alguns treinamentos ao

longo do ano e são os multiplicadores

para o resto da empresa.

- O Administrador trabalha com

controles, gestão e metas. O Pro-

jeto contempla estes temas além

do trabalho em equipe e a forma

de liderar e motivar pessoas –

afirma.

Petrobrás: alto investimento

Com 33 projetos na área ambiental,

a Petrobras investe anualmente R$

4,2 milhões em patrocínio. Já na

primeira seleção pública do Progra-

ma Petrobrás Ambiental foram

disponibilizados R$ 40 milhões e na

2ª seleção pública de projetos, cujo

resultado será anunciado em setem-

bro, os recursos serão de R$ 48 milhões.

A empresa é uma das que mais

desenvolve ações de cunho social e

Responsabilidade ambiental ganha
espaço dentro das empresas

Jornal do Administrador:

Como funciona a política de

responsabilidade ambiental da

Petrobras?

A responsabilidade social e

ambiental é um compromisso da

Petrobras e um dos  pilares de

sua visão e sua missão, expressas

em seu Plano Estratégico 2015. O

conceito, tão importante para a

companhia quanto o crescimento

e a rentabilidade, está incorpora-

do em suas diversas atividades,

em todos os países onde atua.

Desta forma, ao comprometer-se

com o desenvolvimento sustentá-

vel, a Petrobras entende que, além

de oferecer produtos e serviços

essenciais para o crescimento da

sociedade, possui o dever de gerar

impactos ambientais positivos em

sua atuação.

ambiental. Suas ações já acontecem

há muito tempo, mas foi em 2003

que a empresa incorporou, de forma

mais estruturada, a seus negócios os

princípios de direitos humanos, tra-

balho, meio ambiente e combate à

corrupção, aderindo a uma das mais

importantes iniciativas de responsa-

bilidade social corporativa no mun-

do, o Global Compact.

Qual o retorno de imagem

que isso trás para a empresa?

A Petrobras é uma empresa

de grandes desafios e acredita

que sua performance empresari-

al deve englobar aspectos eco-

nômicos, sociais e ambientais.

Reconhecida por sua marca de

excelência na produção de pe-

tróleo, gás e derivados, a com-

panhia tem o compromisso de

estender à área sócio-ambiental

a qualidade nos resultados de

suas ações em benefício das co-

munidades.

Os funcionários participam

como voluntários nos projetos?

Dentro do Programa Petrobras

Ambiental, há um módulo de

voluntariado sendo desenvolvido

junto à força de trabalho.

Entrevista: Carlos Torres, administrador da Petrobras

Fotos divulgação

Imagem do projeto Jubarte, patrocinado pela Petrobras


